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Chiaianóban (Olaszországban) létesítendő szemétlerakóról

A. S., olasz állampolgár által benyújtott 1011/2008. számú petíció a Nápoly 
mellett, Chiaianóban (Olaszország) létesítendő szemétlerakóról

1. A 955/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója megemlíti, hogy az olasz hatóságok tervei szerint szemétlerakó létesül a 
Nápoly északi részén található Chiaianóban. A petíció benyújtója szerint a szemétlerakót 
Nápolynak arra a részére tervezik, amely néhány száz méterre fekszik Dél-Olaszország 
legnagyobb kórházaitól. Ez az övezet ezenkívül igen sűrűn lakott, és a Parco Metropolitano 
Delle Colline részét képezi, amely a petíció benyújtója szerint egyike Nápoly kevés 
zöldövezeteinek. A tervekben szereplő szemétlerakó egy korábbi tufabánya területére kerülne, 
amelynek a falai már majdnem teljesen tönkrementek. A petíció benyújtója azt állítja továbbá, 
hogy a helyszín alatt vizes földréteg található, amely a tufa nagyfokú vízáteresztése miatt 
könnyen szennyezetté válhatna. A petíció benyújtója szerint a szemétlerakóban veszélyes 
hulladékot is el lehetne helyezni. A petíció benyújtója kéri az Európai Parlamentet, hogy 
vizsgálja meg, hogy a szemétlerakóval kapcsolatos tervek összhangban vannak-e a jelenleg 
érvényben levő jogszabályokkal.

A 1011/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik az olasz hatóságok tervei ellen, amely szerint szemétlerakó 
létesülne Nápoly mellett fekvő lakóhelyén, Chiaianóban. A petíció benyújtója szerint a 
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szemétlerakó létesítése nemzeti és európai jogszabályokba ütközik. A szemétlerakónak 
kijelölt helyszín sűrűn lakott területen található, amely ráadásul a Parco Metropolitano Delle 
Colline részét képezi. A petíció benyújtója szerint a szakemberek felhívták a figyelmet arra, 
hogy a tervekben szereplő szemétlerakó helyszíne – egy egykori tufabánya – nem alkalmas a 
hulladék tárolására, mert a terület alatt vizes földréteg található, amely a tufa nagyfokú 
vízáteresztése miatt könnyen szennyezetté válhatna. A petíció benyújtója szerint a 
szemétlerakóban veszélyes hulladékot is el lehetne helyezni. A petíció benyújtója azon az 
állásponton van, hogy a szemétlerakóra nem is lenne szükség, ha módosítanák a 
hulladékfeldolgozásról szóló szabályozást: a szemetet szelektíven szállítanák el és 
mechanikus-biológiai eljárással dolgoznák fel.

2. Elfogadhatóság

A 955/2008. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 27. Felkérik a 
Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson 
tájékoztatást.
A 1011/2008. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. december 10. Felkérik a 
Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson 
tájékoztatást.

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

A hulladéklerakók közösségi szintű szabályozását a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK1

irányelv látja el. A hulladéklerakókról szóló irányelv I. melléklete értelmében a 
hulladéklerakó helyének megválasztásánál az alábbiakkal kapcsolatos követelményeket kell 
figyelembe venni:

a) a hulladéklerakó határának lakó- és üdülőövezetektől, vízi utaktól, felszíni vizektől és más 
mezőgazdasági vagy lakott területektől való távolsága;

b) talajvíz, parti víz vagy környezetvédelmi övezetek előfordulása a területen;

c) a terület földtani és hidrogeológiai adottságai;

d) árvíz, felszínsüllyedés, földcsuszamlás- vagy lavinaveszély a területen;

e) a természeti vagy kulturális örökség védelme a területen.

A hulladéklerakót csak akkor lehet engedélyezni, ha a helyszín adottságai, tekintettel a fenti 
követelményekre, vagy a szükséges védelmi intézkedésekre, arra utalnak, hogy a 
hulladéklerakó nem okoz jelentős környezeti veszélyt. Az irányelv nem ír elő 
követelményeket a hulladéklerakó elhelyezkedésével kapcsolatos határozatok keretében 
betartandó konkrét távolságokra vonatkozóan.

Meg kell jegyezni, hogy a hulladéklerakó helyszínének kiválasztása és a hulladéklerakó 
engedélyezésére vonatkozó határozat meghozatala az adott tagállam illetékes hatóságainak 

                                               
1 HL L 182., 1999.7.16., 1–19. o.
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feladata. Az illetékes hatóságoknak fel kell mérniük az új hulladékkezelő létesítmények
elindításához kapcsolódó kockázatokat. A Bizottságnak nem áll módjában beavatkozni az 
illetékes nemzeti hatóságok által a létesítmény helyszínére és jellemzőire vonatkozóan hozott 
határozatokba mindaddig, amíg azok összhangban állnak a közösségi környezetvédelmi 
jogszabályokkal.

A hulladékokról szóló irányelv 8. cikke értelmében az illetékes hatóság csak akkor ad ki 
engedélyt hulladéklerakó létesítésére, amennyiben meggyőződött arról, hogy a hulladéklerakó 
teljes mértékben megfelel a hulladéklerakókról szóló irányelvben foglalt valamennyi 
követelménynek, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályoknak.

Ezenkívül, ami a mérgező hulladék esetleges ártalmatlanítását illeti, a hulladéklerakókról 
szóló irányelv tiltja bizonyos típusú hulladékok – így például a maró vagy a kórházi fertőző és
egyéb klinikai hulladék – hulladéklerakókban történő elhelyezését. Emellett az irányelv II. 
melléklete megállapítja a hulladéknak egy adott hulladéklerakóban történő átvételére 
vonatkozó kritériumokat és eljárásokat. Amennyiben az ártalmatlanításra szánt hulladék egy 
része veszélyesnek minősül, azt a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására szolgáló 
hulladéklerakókban kell elhelyezni.

A veszélyes hulladékokról szóló 1991. december 12-i 91/689/EGK irányelv1 értelmében –
amely meghatározza a veszélyes hulladékokra vonatkozó szabályokat – a tagállamoknak azt is 
biztosítaniuk kell, hogy a veszélyes hulladékok különféle kategóriáit egymással ne keverjék 
össze, valamint hogy a veszélyes hulladék nem veszélyes hulladékkal történő összekeverésére 
se kerüljön sor, azon esetek kivételével, amikor is meghozták ez emberi egészség és a 
környezet védelmére irányuló szükséges intézkedéseket.

Ezen túlmenően a 97/11/EK2 irányelvvel és a 2003/35EK3 irányelvvel módosított, az egyes 
köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK4

tanácsi irányelv (KHV-irányelv) is vonatkozik a hulladék ártalmatlanítására szolgáló 
létesítményekre. Az irányelv I. mellékletének 9. és 10. bekezdésében felsorolt, a veszélyes 
hulladékok égetésére szolgáló, vagy a nem veszélyes hulladékok égetésére szolgáló, 100 
tonna/nap kapacitást meghaladó hulladékártalmatlanító létesítményeket az irányelv 4. 
cikkének (1) bekezdése értelmében környezeti hatásvizsgálatnak kell alávetni. Az irányelv II. 
melléklete 11. cikkének b) bekezdésében felsorolt egyéb, hulladék ártalmatlanítására szolgáló 
létesítményeket az irányelv 4. cikkének (2) bekezdése alapján az építési engedély kiadását 
megelőzően környezeti hatásvizsgálatnak vetik alá, amennyiben úgy ítélik meg, hogy azok –
többek között jellegüknél, méretüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva – várhatóan jelentős 
hatást gyakorolnak a környezetre. Annak mérlegelésekor, hogy a KHV-irányelv II. 
mellékletének hatálya alá tartozó adott hulladékártalmatlanítási projekt várhatóan jelentős 
hatást gyakorol-e a környezetre, figyelembe kell venni az irányelv III. mellékletében 
megállapított kritériumokat, amelyek többek között a szóban forgó projekt többi projekttel 
együtt kifejtett halmozott hatásait is magában foglalják. Azon projektek esetében, amelyeket 
környezeti hatásvizsgálatnak kell alávetni, a vizsgálat az irányelv 5. cikkének megfelelő 
információkat biztosít. A KHV-irányelv IV. melléklete felsorolja az információkra vonatkozó 
kötelezettségeket, és kifejezetten hivatkozik többek között a projekt halmozott hatásainak 
                                               
1 HL L 377., 1991.12.31., 20. o.
2 HL L 073., 1997.3.14., 5. o.
3 HL L 156., 2003.6.25., 17. o.
4 HL L 175., 1985.7.5., 40–48. o.
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leírására is.

Végezetül, amennyiben a hulladéklerakó elhelyezkedése hatást gyakorol egy 
természetvédelmi területre, a hatóságoknak be kell tartaniuk a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK1 irányelv 6. cikkének 
(3) bekezdését. Ez a bekezdés előírja, hogy figyelembe véve az adott természeti terület 
védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, megfelelő vizsgálatot kell folytatni minden olyan terv 
vagy program hatásait illetően, amely várhatóan jelentős hatást gyakorol egy különleges 
természetmegőrzési területre vagy egy különleges madárvédelmi területre.

Következtetések

A petíció benyújtója által adott tájékoztatás alapján a Bizottság arról szerzett tudomást, hogy a 
szóban forgó hulladéklerakó továbbra is a tervezési szakaszban van. Következésképpen ebben 
a szakaszban korainak tűnhet azt feltételezni, hogy sor került az 1999/31/EK irányelv, a 
módosított 85/337/EGK irányelv és a 92/43/EGK irányelv megsértésére. Amennyiben a 
petíció benyújtója ezzel ellentétes kiegészítő tájékoztatást nyújt, a Bizottság természetesen 
örömmel megvizsgálja azt.

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22.


