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Tárgy: A Monica Sepe, olasz állampolgár által a „Serre per la vita” bizottság 
nevében benyújtott 0026/2007. számú petíció egy szilárd településihulladék-
lerakó elleni tiltakozásról

A Giovanni Roviello, olasz állampolgár által benyújtott 0756/2007. számú
petíció a közegészséget és a felszín alatti vízkészleteket veszélyeztető 
szennyvízelvezetőről

A Gigliola Izzo, olasz állampolgár által benyújtott 0789/2007. számú petíció 
egy gazdálkodási terület és lakóövezet közelében található, ökológiai 
hulladékból készült pellet tüzelőanyagot tároló létesítmény elleni 
tiltakozásról

A Francesco Di Pasquale, olasz állampolgár által benyújtott, 0910/2007.
számú petíció a Campaniaban bekövetkezett környezetvédelmi 
válsághelyzetről

A Vincenzo Gala, olasz állampolgár által benyújtott 0991/2007. számú petíció 
a campaniai régióban egy különálló hulladékgyűjtő rendszerre irányuló 
kérelemről

Francesco Miglino, olasz állampolgár által a „Partito Internettiano” nevében 
benyújtott, 0012/2008. számú petíció Nápolyban és az olaszországi Campania 
régióban a háztartási hulladék tárolásával és feldolgozásával kapcsolatban 
kialakult helyzetről

Az F.C., olasz állampolgár által benyújtott 0016/2008. számú petíció a 
háztartási hulladékok kapcsán Campaniában (Olaszország) kialakult 
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válságos helyzetről

A Sebastiano Perrone, olasz állampolgár által benyújtott 0209/2008. számú 
petíció a hulladék ártalmatlanításával kapcsolatban kialakult válságról és a 
Nápoly közeli Marigliano lakosainak demokratikus jogairól

A Tommaso Esposito és Virginia Petrellese, olasz állampolgárok által a 
hulladékégető-művek elleni polgári akciócsoport nevében benyújtott, 
0347/2008. számú petíció az olaszországi (Nápoly közeli) accerrai 
hulladékégető-műről

1. A 0026/2007. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, a bizottság tagjainak jogi képviselője egy tervezett szilárd 
településihulladék-lerakó (amely 60 000 m2 területű és 25 mély) ellen tiltakozik, amelyet egy 
sürgősségi hatáskörökkel felruházott szerv építene meg, és rámutat, hogy az káros hatásokat 
gyakorolna a környezetvédelmi, gazdasági, kulturális és mezőgazdasági alapon közérdekűnek 
nyilvánított területre. A petíció benyújtója különösen felhívja a figyelmet arra, hogy a kijelölt 
terület közelében található a ramsari egyezmény által elismert, közösségi jelentőségű 
területként kijelölt „Medio corso del fiume Sele/Persano” (persanói vizes élőhelyek), amely 
WWF vadrezervátum is. A petíció benyújtója arra kéri az európai intézményeket, hogy a 
környezet védelme érdekében avatkozzanak be, és biztosítsák, hogy az e célra odaítélt 
közösségi forrásokat megfelelően kezeljék.

A 0756/2007. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a Campania régióban a talajt és a felszín alatti 
vizeket szennyező szennyvízelvezető újbóli megnyitásával kapcsolatban, és azt állítja, hogy a 
kormányzat által kiadott engedély ellentétes a szennyvízelvezető bezárásáról rendelkező, 
korábbi bírósági végzéssel.

Ezenfelül már tervek születtek a közelben, egy geológiai szempontból instabil területen
található másik elvezető megnyitásáról. Bár egyik elvezető sem természetvédelmi vagy védett 
területen található, érinthetik a közeli földterületet, amelyet elsősorban mezőgazdasági célra 
használnak.

A 0789/2007. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki egy nagy méretű, ökológiai hulladékból készült 
pellet tüzelőanyagot tároló létesítmény által okozott környezetszennyezés miatt, mivel a 
létesítmény – amelynek helyszínét a sürgősségi hulladék-ártalmatlanításért felelős különleges 
biztos jelölte ki – túlzottan közel van a művelés alatt álló földterületekhez és a 
lakóövezetekhez. Tekintettel arra, hogy ez egy ideiglenes intézkedés, a hatóságok a jelek 
szerint nem végezték el a közösségi jog által előírt környezeti hatásvizsgálatot. A petíció 
benyújtója rámutat, hogy a közegészségügyi és a környezeti kockázatok megsokszorozódtak a 
gyakori tűzesetek miatt, amelyek következtében a tárolt anyagból dioxin szabadul fel. Ezért 
az Európai Unió intézkedését kéri (lehetőleg egy európai parlamenti küldöttség kiküldését), 
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annak érdekében, hogy véget vessenek e sürgősségi hulladék-kezelésnek, mivel az 
közegészségügyi veszélyt jelent, ártalmas a környező gazdaságokra és a szükséges 
átláthatóság nélkül folyik.

A 0910/2007. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a városi szemétlerakás kritikus helyzetével 
kapcsolatban Campaniaban, amely mostanra válsághelyzetté vált.

A 0991/2007. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a Campaniában kialakult közegészségügyi 
válsághelyzet miatt, amelyet a regionális hatóságok részéről a szilárd települési hulladék 
ártalmatlanítására vonatkozó közösségi jogszabályok betartásának elmulasztása 
eredményezett. Rámutat különösen arra, hogy egy különálló hulladékgyűjtő rendszer hiánya a 
meglévő hulladékártalmatlanítók telítődéséhez vezetett, valamint azt eredményezte, hogy az 
emberek a hulladékot az otthonukon kívül mindenfelé a közterületeken helyezik el. A petíció 
benyújtója az ügy kivizsgálását kéri, valamint a helyi hatóságoknak a nem létező 
hulladékgyűjtő szolgáltatásokért fizetett adók visszatérítését.

A 0012/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója leírja a Nápolyban és az olaszországi Campania régióban a háztartási 
hulladék kapcsán kialakult katasztrofális helyzetet. Felsorolja, hogy szerinte milyen 
intézkedéseket kellene tenni a háztartási hulladék tárolása és feldolgozása érdekében, 
valamint milyen ellenőrzésekre lenne szükség ezen intézkedések végrehajtásának felügyelete 
céljából. A petíció benyújtója egy hosszú listában felsorolja a háztartási hulladékok kapcsán 
kialakult válság okait is. Meggyőződése, hogy csak az olasz politikai rendszeren kívül álló, 
bizonyítottan tudományos ismeretekkel és vezetői készségekkel rendelkező műszaki 
szakértőkből álló bizottság tudná megoldani a hulladék-problémát, amely még mindig fennáll, 
jóllehet már 14 éve különleges bizottságok dolgoznak az ügy érdekében és az adófizetők 
pénzéből hatalmas összegeket fordítanak erre. A petíció benyújtója az Európai Unió 
beavatkozását kéri, és véleménye szerint az európai jogszabályok alapján lenne módja ennek 
megtételére.

A 0016/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy vessen véget a Campaniában és 
Nápolyban kialakuló környezetvédelmi katasztrófának. Állítása szerint az e területeken élők 
körében megnőtt a daganatos megbetegedések száma, valamint hogy a talaj és a felszín alatti 
vízkészletek is szennyezetté váltak. A petíció benyújtója szerint a kialakult helyzet ellentétes 
az EK-Szerződés 174. cikkével.

A 0209/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy „ideiglenes” hulladéklerakó helyszíne miatt tesz panaszt. A lerakó 
egy 34 környékbeli önkormányzatot kiszolgáló víztisztító közvetlen közelében található. A 
petíció benyújtója szerint a környezetvédelmi jogszabályokat nem vették figyelembe. Állítása 



PE416.398v02-00 4/6 CM\757601HU.doc

HU

szerint a lerakó olyan – „Halálháromszög” néven is ismert – területen található, ahol máris 
számos környezetvédelmi probléma van, a talajvízszint pedig csak négy méterrel található 
lejjebb, a talaj viszont igen porózus a területen. A petíció benyújtója kéri az Európai 
Parlament beavatkozását.

A 0347/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtói ellenzik az egyik legnagyobb európai hulladékégető-műnek a Nápoly 
közelében lévő Acerrába történő, tervezett telepítését. Az égetőmű telepítésének ellenzésével 
kapcsolatos indokaikról egy hosszú listát adnak meg, és az égetőmű üzembe helyezése esetén 
súlyos következményektől tartanak. Ezenkívül azt állítják, hogy a hulladékégető-mű tervezése 
és megépítése sérti az európai és az olasz jogszabályokat, különösen a belső villamosenergia-
piacon a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia támogatásáról szóló 
2001/77/EK irányelvet, a hulladékok égetéséről szóló 2000/76/EK irányelvet és az egyes köz-
és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EK 
irányelvet.

2. Elfogadhatóság

A 0026/2007. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. május 21.
A 0756/2007. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. december 20.
A 0789/2007. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. január 8.
A 0910/2007. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. február 19.
A 0991/2007. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 4.
A 0012/2008. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. június 19.
A 0016/2008. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. június 19.
A 0209/2008. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július 11.
A 0347/2008. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július 18.
Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint 
nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. november 25.

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 petíciók tekintetében

Valamennyi fenti petíció tárgya az olaszországi Campania régiót jelenleg sújtó hulladékválság, 
ami a lakosok körében nagy riadalmat keltett. 

Egyes petícióbenyújtók a nápolyi és a környékbeli területeken folytatott hulladékgazdálkodás 
katasztrofális helyzete miatt panaszkodnak, mivel ez súlyos egészségügyi kockázatot jelent a 
helyi lakosokra, és veszélyezteti a környezetet. 

A petíciók benyújtói a megfelelő hulladékgazdálkodási tervezésnek és a campaniai régióban a 
megfelelő hulladéklerakóinfrastruktúra-hálózatnak a hiányát okolják a válság kialakulásáért. 
Emellett kapcsolatot is feltételeznek a jelenlegi hulladékválság és a bűnszervezetek 
hulladékgazdálkodásban való részvétele között. 

Emellett a petícióbenyújtók amiatt tesznek panaszt, hogy számos rendkívüli biztos kudarcot 
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vallott, akiket pedig a kormány a válság megoldására nevezett ki, megbízható, tartós megoldások 
biztosítására.

Más petícióbenyújtók azon új hulladékgazdálkodási létesítmények elhelyezkedését és jellemzőit 
kifogásolják, amelyeket a kormány a hulladékválság kezelése érdekében kíván létrehozni. 

A petícióbenyújtók különösen a következő határozatokat kifogásolják: 

 hulladéklerakó megnyitása Campagnában („Basso dell'Olmo” település), Salerno
tartományban;

 új hulladéklerakó megnyitása Serrében („Valle della Masseria” település), Salerno
tartományban;

 hulladéklerakó újbóli megnyitása Ariano Irpinóban, illetve új hulladéklerakó megnyitása 
Savignano Irpinóban, Avellino tartományban;

 ideiglenes hulladéktároló létrehozása Mariglianóban, Nápoly tartományban;
 ideiglenes pellettároló létrehozása Giuglianóban („Taverna del Re” település).

Végül az egyik petícióban a petícióbenyújtók kifogásolják a hulladékgazdálkodási létesítményt, 
amelyet Acerrában építenek Nápoly tartományban. Állításuk szerint a 2008. február 6-án, illetve 
20-án kibocsátott két kormányrendelet, amelyek egyikének tárgya a villamos energia 
értékesítésére vonatkozó tarifális engedmény, a másiké pedig az Acerrában épülő üzem 
működése, sérti az európai és az olasz jogot, különösen a belső villamosenergia-piacon a 
megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia támogatásáról szóló 2001/77/EK 
irányelvet1, a hulladékok égetéséről szóló 2000/76/EK (a továbbiakban: WID) szóló 
irányelvet2 és az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 
szóló 85/337/EGK irányelvet.3

A Bizottság, miután a hulladékválság kirobbanása súlyos aggályokkal töltötte el, különösen a 
súlyos közegészségügyi fenyegetettség, továbbá a súlyos környezeti kockázatok miatt, amit az 
utcákon hagyott szemét jelent, vizsgálatot indított, 2007 júniusában pedig jogsértési eljárást 
indított Olaszország ellen, a hulladék-keretirányelv (a hulladékról szóló 2006/12/EK 
irányelv4) Campania régióban való nem megfelelő alkalmazása miatt. 

Az említett eljárás tekintetében a Bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy Campania 
régióban a hulladéklerakó hálózat és a hulladéklerakó létesítmények nem megfelelőek, és 
környezeti és egészségügyi problémák forrásai. 2008. július 3-án az EK-jog campaniai 
megsértéseinek folytatására tekintettel a Bizottság Olaszországot az Európai Bíróság elé vitte.

A Bizottság szolgálatai az említett eljárás tekintetében szorosan követték és továbbra is 
szorosan követik a campaniai helyzet alakulását, ideértve az olasz hatóságok által a 
válsághelyzet megoldására már megtett vagy megtenni tervezett intézkedéseket is, illetve a 
régión belüli hulladékgazdálkodási hálózat nem megfelelőségéből eredő strukturális 
problémát. 

A Bizottság szolgálatai és az olasz hatóságok közötti ülésekre már sor került, és továbbiakat 
                                               
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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terveznek, hogy a Bizottság képes legyen a helyzet nyomon követésére. A Bizottság ezzel 
összefüggésben az olasz hatóságokkal vizsgálja a közösségi környezetvédelmi jog 
alkalmazását a hulladékválság kezelésére és egy hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása 
érdekében tett intézkedések tekintetében.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények elhelyezkedését és sajátosságait tekintve 
megjegyzendő, hogy a nemzeti hatóságok feladata a hulladékgazdálkodási létesítmények 
megnyitásához kapcsolódó kockázatok értékelése, és a Bizottság nem avatkozhat be a nemzeti 
hatóságoknál ezen infrastruktúrák elhelyezkedése és sajátosságai kérdésében, amennyiben a 
határozatok megfelelnek a közösségi környezetvédelmi jognak.

Az acerrai energetikai célú hulladékégetőt illetően a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a fent 
említett, 2008. február 6-i rendelet megfelel a 2001/77/EK irányelvnek. Míg a hulladék 
biológiailag nem lebomló részéből termelt villamos energiát egyértelműen nem lehet 
megújuló forrásnak tekinteni az irányelv alkalmazásában, az irányelv nem akadályozza meg a 
tagállamokat abban, hogy az ilyen villamos energiát olyan támogatással állítsák elő, amely az 
irányelv szerint megújulónak tekintett forrásokból előállított villamos energia tekintetében 
rendelkezésre áll. Az ilyen támogatásnak azonban összeegyeztethetőnek kell lennie az EU 
állami támogatásokra vonatkozó szabályaival, és a Bizottság jelenleg vizsgálja e tekintetben a 
támogatási intézkedéseket.

Következtetés

A Bizottság addig folytatja a végrehajtási eljárást Olaszország ellen, amíg a közösségi 
környezetvédelmi jog jelenlegi megsértése meg nem szűnik. A hulladékgazdálkodási 
infrastruktúrák megfelelő hálózatának hiányát jelenleg tárgyalja a Bíróság, és az ügyre 
vonatkozó friss információk rendelkezésre állnak azt követően, hogy a Bíróság ítéletet hozott. 
A Bizottság a továbbiakban nyomon követi a helyzetet annak biztosítása érdekében, hogy a 
válság kezelésére tett intézkedések megfelelnek a közösségi környezetvédelmi jognak és az 
EU állami támogatásokra vonatkozó szabályainak.


