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Tárgy: Roberto Giurastante, olasz állampolgár által a „Greenaction Transnational” 
nevében benyújtott 0276/2008. számú petíció a trieszti üdülőhelyen, Barcolán 
(Olaszország) egy mérgezőhulladék-lerakóból származó szennyezésről

1. A petíció összefoglalása

 A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a Trieszt közeli Barcolában található 
hulladéklerakóból származó szennyezés miatt, amelyet különböző anyagok okoznak, többek 
között hulladékégetőből származó, dioxin tartalmú hamu. A hulladéklerakó a tengerparton 
helyezkedik el, egy népszerű fürdőhely mellett. A petíció benyújtója hivatalos úton is hangot 
adott a szennyezés veszélye miatti aggodalmainak, mindazonáltal a bűnügyi vizsgálatot 2007-
ben lezárták. Jóllehet a hatóságok elismerték a veszély fennállását, nem tettek védelmi 
intézkedéseket. Az ügyet visszautalták a közigazgatási hatóságokhoz. A petíció benyújtója 
jelzi, hogy nem tud hozzájutni a szennyezési szintet igazoló dokumentumokhoz, amihez 
szerinte az aarhusi egyezmény értelmében joga lenne. A petíció benyújtója szerint az olasz 
hatóságok megsértették az európai jogot, és ezért az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 22.

A petíció benyújtója által közölt állítások alapján a Bizottság úgy értelmezi, hogy a szóban 
forgó barcolai hulladéklerakóba előkezelésen át nem esett veszélyes hulladék érkezik, így az 
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potenciális káros hatásokkal jár a környezetre és az emberek egészségére nézve.

A hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv1 célja olyan intézkedések előírása, amelyek 
megelőzik vagy – amennyire lehetséges – csökkentik a hulladéklerakók miatt a környezetet 
érő negatív hatásokat, illetve az emberi egészséget ezek miatt érő esetleges kockázatokat.

A Bizottság úgy értelmezi, hogy a barcolai hulladéklerakó már működött, amikor a 
hulladéklerakókról szóló irányelv hatályba lépett. Az említett irányelv 14. cikke előírja, hogy 
a tagállamok intézkedéseket tesznek annak biztosítására, hogy az ezen irányelv átültetésekor –
2001. július 16 – engedéllyel rendelkező vagy működő hulladéklerakók működésüket csak 
akkor folytathassák, ha a hulladéklerakókról szóló irányelv követelményeinek betartása 
érdekében elkészül a terület felülvizsgálati terve (a terület elhelyezkedésére vonatkozó 
követelmények kivételével). A terület felülvizsgálati tervének 2009. július 16-ig kell 
elkészülnie.

Amennyiben a Barcolában ártalmatlanított hulladék veszélyes jellegű, a hulladéklerakónak 
meg kell felelnie a hulladéklerakókról szóló irányelv I. mellékletében meghatározott egyedi 
követelményeknek.

A hulladéklerakókról szóló irányelv 6. cikke a) pontja kimondja, hogy a hulladéklerakóban 
csak kezelésen átesett hulladékot helyezzenek el. A 2003/33/EK irányelv2 ezenfelül a 
hulladéklerakókról szóló irányelv II. mellékletében meghatározott elvekkel összhangban 
kritériumokat és eljárásokat ír elő a hulladék hulladéklerakókban történő átvételére nézve.

Következtetések

A petíció benyújtója által közölt állítások tisztázása érdekében a Bizottság az illetékes olasz 
hatóságok véleményét fogja kérni.

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

A hulladékkezelés kérdése

A hulladékokról szóló irányelv3 4. cikke alapján a tagállamoknak meg kell tenniük a 
szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a hulladékok hasznosítása, illetve 
ártalmatlanítása az emberi egészség veszélyeztetése és különösen – egyebek mellett – a víz, a 
levegő és a talaj, valamint a növény- és állatvilág veszélyeztetése nélkül történik. Ezenkívül a 
tagállamok megtiltják a hulladékok elhagyását, illegális lerakását vagy ellenőrizetlen 
ártalmatlanítását.

2008. november 21-i levelében Olaszország a Bizottság fenti megkeresésére azt a választ 
adta, hogy az (1983. május 31-én) lezárt lerakóhely rehabilitációs eljárása jelenleg is 
folyamatban van, a kockázatelemzés pedig – amelyet a felelős félnek kell elvégeznie – ki 

                                               
1 HL L 182., 1999.7.16., 1. o.
2 HL L 11., 2003.1.16., 27. o.
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. április 5-i „Hulladék” irányelve, HL L 114., 2006.4.26., 9. o.
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fogja mutatni, hogy esetlegesen milyen további intézkedésre van szükség.

A volt lerakóhely a régebbi városi égetőműben keletkezett semleges hulladék és hamu 
tárolására szolgált. 2005-ben a trieszti Kikötői Hatóság – amelynek irányítása alá a lerakóhely 
tartozik – saját kezdeményezésből intézkedéseket tett a fertőzött területek rehabilitálása 
céljából. Ennek érdekében magánlaboratóriumokat bíztak meg a vizsgálatok elvégzésével, 
amelyeket később egy állami laboratórium – az ARPA – is megismételt; a vizsgálatok a 
talajból, a talajvízből, a tengeri üledékből, a tengerfelszíni vízből és a levegőből vett mintákra 
terjedtek ki.

Az ARPA előzetes eredményei szerint:

1. A talaj és a levegőben szálló por dioxintartalma nem okoz problémát;
2. Némi égetésből származó hamu volt kimutatható;
3. Azbesztet nem találtak; 
4. A lerakóhellyel érintkező földréteg a fertőzöttségi küszöbértékeket meghaladó 

értékeket mutatott;
5. A talajvízben a fertőzöttségi küszöbértékeket meghaladó szint nem volt kimutatható;
6. A tengervíz az érintettség semmiféle nyomát nem mutatta;
7. A tengeri üledék kérdése összetettebb, mivel mind a közelben fekvő trieszti kikötő 

tevékenysége, mind a tengeri hajóforgalom hatással van rá, és ezért a hatóságok 
szerint e kérdésben további, részletesebb vizsgálatokra van szükség.

A fentiekre tekintettel az illetékes hatóságok megtették a megfelelő vészintézkedéseket a 
helyszín biztonságának szavatolására. Így például a fenti 2. pontban említett problémát 30-50 
cm vastagságú törmelékréteg szétterítésével orvosolták, ezzel elejét véve a szél általi 
eróziónak és a levegőbe kerülésnek. Ugyanígy, új, a lerakót takaró földrétegen emelendő 
építményekre adtak ki engedélyeket sport- és vízi egyesületek számára, amelyre ezzel 
aszfaltréteg is került. Végül a trieszti helyhatóság rendeletben tiltotta meg, hogy a takaróréteg 
bármely pontján mélyépítési munkálatokra kerüljön sor.

Az aarhusi egyezmény kérdése

A petíció benyújtója közli azt is, hogy nem bocsátották rendelkezésére a trieszti köztársasági 
ügyész által irányított bűnügyi vizsgálat anyagát, amely a barcolai helyszínről készített 
szakvéleményt is tartalmazott. Úgy véli, hogy az elutasítás ellentmond a környezeti ügyekben 
az információhoz való hozzáféréshez, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő 
részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló aarhusi 
egyezménynek1.

A petícióból világosan kiderül, hogy bűnügyi vizsgálati anyagról van szó. Az aarhusi 
                                               
1 A Tanács 2005. február 17-i határozata (2005/370/EK) a környezeti ügyekben az információhoz való 

hozzáféréshez, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való 
jog biztosításáról szóló aarhusi egyezménynek az Európai Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 
124., 2005.5.17., 1. o.). Az Európai Közösség 2005. május 17. óta részese az Aarhusi Egyezménynek.
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egyezmény egyebek mellett a nyilvánosságnak a hatóságok által az egyezmény értelmében 
birtokolt környezetügyi információkhoz történő hozzáférésre vonatkozik. Ugyanakkor az 
egyezmény 2. cikkének 2. pontja kimondja, hogy „A fenti meghatározás nem tartalmazza 
azokat a testületeket vagy intézményeket, melyek igazságszolgáltatási vagy jogalkotói 
minőségben járnak el”.

A 2003/4/EK1 irányelv megteremtette a teljes összhangot a közösségi szabályozás és az 
egyezmény között. A 2. cikk 2. pontja tartalmazza az irányelv értelmében vett hatóság 
meghatározását, kiegészítve azzal, hogy „A tagállamok úgy is rendelkezhetnek, hogy ez a 
meghatározás ne foglalja magában a bírói vagy jogalkotói minőségben eljáró szerveket vagy 
intézményeket”. Ez a rendelkezés teljes mértékben összhangban van az egyezménnyel.

Ebből következik, hogy a bűnügyi hatóságok jogszerűen megtagadhatják az információkhoz 
való hozzáférést, amennyiben ezek az egyezmény értelmében vett környezeti információkat 
tartalmaznak és a petícióban említett típusú ügyiratokban találhatók.

Következtetések

A Bizottság tudomásul veszi, hogy a rehabilitációs eljárások még folyamatban vannak, 
továbbá azt várja, hogy a kockázatelemzést a felelős fél befejezi, a fenti 4. és 7. pontban 
említett kérdésekre pedig – külön is – megfelelő módon és az illetékes hatóságok 
megelégedésére megoldást találnak. A Bizottság kellő időben tájékozódni fog az illetékes 
olasz hatóságoknál az ügyről és az eredményről tájékoztatni fogja a Parlament Petíciós 
Bizottságát.

5. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. október 26.

A magánlaboratóriumok által elvégzett, ezt követően pedig egy állami laboratórium – az 
ARPA – részéről megismételt vizsgálatok eredményei már szerepeltek a Bizottság korábbi, 
2009. február 20-i közleményében (lásd az 1–7. pontot). 

2009. július 3-i újabb levelében a Bizottság a fent említett, hulladéklerakókra és üledékekre 
vonatkozó 4. és 7. pontokkal összefüggésben a helyzet tisztázását és nyomon követését kérte 
az olasz hatóságoktól.

2009. augusztus 6-án Olaszország az alábbi választ küldte:

4. pont („A lerakóhellyel érintkező földréteg a fertőzöttségi küszöbértékeket meghaladó 
értékeket mutatott”): A Friuli Venezia Giulia régió által elfogadott, helyzetelemző 
összefoglaló dokumentum alapján a szennyező anyagok a jelek szerint a barcolai lerakót 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. január 28-i 2003/4/EK irányelve a környezeti információkhoz való 

nyilvános hozzáférésről és a Tanács 1990/313/EGK irányelvének hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 
2003.2.14., 26. o.).
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borító földréteg területére korlátozódnak, és jelenleg kevés vagy semmilyen kibocsátás nem 
érinti a külső területeket, a területen élő embereket, illetve a földréteg közelében húzódó 
tengeri térségeket.

Mindenesetre a trieszti Kikötői Hatóság befejezte a stabilizálási munkálatokat a térségben, ily 
módon kiiktatva minden fennmaradó lehetőséget arra, hogy a dioxinok a széllel terjedve 
érintkezzenek az emberek bőrével és/vagy szennyezzék a környezetet. Ezt úgy sikerült 
megvalósítani, hogy a felszínre bukkanó részeket kavics- vagy aszfaltréteggel borították. 

7. pont („A tengeri üledék kérdése összetettebb, mivel mind a közelben fekvő trieszti kikötő 
tevékenysége, mind a tengeri hajóforgalom hatással van rá, és ezért a hatóságok szerint e 
kérdésben további, részletesebb vizsgálatokra van szükség”). A trieszti Kikötői Hatóság 
elkészítette a hulladéklerakó szomszédságában húzódó tengeri térségre vonatkozó jellemzési 
tervet. Ez magában foglal 31 tengeri felmérést, amelynek keretében fémeket, poliklórozott 
bifenileket (PCB), policiklikus aromás szénhidrogéneket (PAH), tributilint (TBT), azbesztet 
stb. kerestek, valamint toxikológiai teszteket és bioakkumulációs méréseket végeztek a 
kéthéjú szervezeteken a hulladéklerakó szomszédságában elhelyezkedő térségben. Az 
eredmények azt mutatják, hogy a dioxinok kis mértékű vízben oldhatósága, valamint a 
levegőben szálló részecskékben megfigyelhető hiánya korlátozza azok szárazföldről tengerre 
történő átterjedését. Emellett az üledékekben mért dioxin-koncentráció értékei lényegesen 
(több százszorosan) alacsonyabbak a szárazföldön tapasztaltaknál.

Következtetések

A fentiek fényében a Bizottság azon a véleményen van, hogy az illetékes hatóságok intézkedtek 
annak érdekében, hogy orvosolják a barconai hulladéklerakóban fennálló helyzetet. Ennélfogva 
a Bizottság nem talált a hulladékokról szóló uniós jogszabályok esetleges megsértésére utaló 
jelet a szóban forgó ügyben.


