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Tárgy: Francesco Zurlo, olasz állampolgár által a „Verdi Crotone - Comitato 
Vertenza Ambientale Provincia di Crotone” nevében benyújtott 0052/2009.
számú petíció Crotone hulladékkal való szennyezéséről, az információhoz 
való elégtelen hozzáférésről és a szennyező fizet elvről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója feltételezi, hogy a Crotone-Cassano-Cerchiara területen az ipari parkok 
és a – valószínűleg veszélyes hulladékokat is tartalmazó – hulladéktárolók miatt súlyos talaj-
és vízszennyezés alakult ki. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a közvetlen módon 
érdekeltek nem vehettek részt kielégítő mértékben a döntéshozatali folyamatban, és az érintett 
hatóságok nem vagy nem megfelelő módon biztosították a releváns információkhoz való 
hozzáférést. A petíció benyújtója többek között az Aarhusi Egyezményre, a környezetvédelmi 
cselekvési programra, valamint a környezetvédelmi politikával kapcsolatos egyéb 
szerződésekre és dokumentumokra hivatkozik.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. április 22. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

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

A petíció benyújtója, aki az Associazione Verdi Crotone – Co.Ver.Kr (Comitato Vertenza 
Ambientale provincia di Crotone) nevében jár el, aggodalmát fejezi ki a Crotone-Cassano-
Cerchiara terület helyzete miatt, melynek talaja és vize szerinte erősen szennyezett. Ezt a 
területet a 2001. szeptember 18-i 468. sz. rendelettel a helyreállítandó nemzeti érdekű 
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területek közé sorolandónak nyilvánították. A terület határait a 2002. november 26-i 
miniszteri rendelet határozta meg. Úgy tűnik, hogy még 2002-ben eljárást indítottak az e 
szennyezésért felelős egyik társaság ellen. A petícióból nem derül ki világosan, hogy vajon e 
társaság volt egyedül felelős, vagy más vállalatok is hozzájárultak a terület károsodásához. 
Úgy tűnik, hogy még ugyanabban az éven, vagyis 2002-ben, egy ajánlattételi felhívás nyomán 
odaítélték a végső helyreállítási projekt megvalósítását. A petícióból nem derül ki 
egyértelműen, hogy az odaítélt helyreállítási szerződés vajon az egész területre vonatkozott, 
vagy csak az e társaság által elfoglalt övezetre. A 2008. december 30-i 208. sz. 
törvényrendelet 2. cikke tranzakciókat ('transazioni globali') enged meg a környezeti kár és az 
esetleges egyéb károk azon helyreállítási költségeinek a megállapításához, amelyeket az 
állam, vagy a területi önkormányzatok kérhetnek. Az érdekelt entitások vagy személyek 
észrevételeket tehetnek az esetleges tranzakciókkal kapcsolatban.

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a „szennyező fizet” elvét, és mindenekelőtt a környezeti 
felelősségről szóló 2004/35/EK1 irányelvet, valamint a környezetet érintő kérdésekkel 
kapcsolatban a nyilvánosság részvételét és az igazságszolgáltatáshoz való jogot sértették meg, 
ahogyan ezeket a 2003/4/EK2 és a 2003/35/EK3 irányelv meghatározza.

A „szennyező fizet” elve

A „szennyező fizet” elvével és a petícióban említett, az egyes kötelezettségekre vonatkozó 
dokumentumok tekintetében a Bizottság a következő észrevételeket teszi:

Az EK-Szerződés 174. cikkének (2) bekezdésében meghatározott „szennyező fizet” elve a 
Közösség környezetvédelmi politikájának egyik vezérelve. Ennélfogva azt a politikai 
döntéshozatalban és a vonatkozó közösségi jogszabályokban, jelen esetben a környezeti 
felelősség irányelvben (KFI) is figyelembe veszik. Mindazonáltal konkrét fellépés esetén a 
„szennyező fizet” elvére mint politikai elvre nem lehet közvetlenül jogalapként hivatkozni, és 
azt nem lehet alapul venni a megfelelés elmaradásának megállapítására.

A Luganói Egyezmény4, amely a környezetre veszélyes tevékenységek tekintetében szigorú 
kötelezettségeket ír elő, még nem lépett hatályba. 1993 óta lehet csatlakozni az 
egyezményhez, de csupán kilenc állam írta alá, és még egy sem ratifikálta. A Közösség ebben 
az egyezményben nem részes fél.

A Bizottság által 1993. március 29-én kiadott, a környezeti károkra vonatkozó polgári 
felelősségről szóló zöld könyv, és a 2000. február 9-én kiadott, a környezeti felelősségről 
szóló fehér könyv mérföldkövet jelentettek az említett környezeti felelősség irányelv (KFI) 
kidolgozásához és esetleges elfogadásához vezető úton. E dokumentumok közül egyikből sem 
                                               
1 A környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i 

2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, HL L 143., 2004.4.30., 56. o.

2  HL L 41., 2003.2.14., 26. o.

3  HL L 156., 2003.6.25., 17. o.

4 Egyezmény a környezetre veszélyes tevékenységekből eredő károkra vonatkozó polgári felelősségről
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vonható le jogi kötelezettség. 

Így tehát a környezeti károk területén az egyetlen hatályos közösségi jogszabály a KFI. A 
KFI, amely a „szennyező fizet” elvére épül, a környezeti károk megelőzését és felszámolását 
tűzi ki célul. A környezeti kár meghatározása egyébként úgy szól, hogy a védett fajokban, a 
természetes élőhelyekben, a vízben és a talajban okozott kár. A KFI az irányelvben felsorolt 
veszélyes tevékenységekkel okozott környezeti károkra vonatkozó, szigorú felelősségi 
rendszert állít fel. Fő célkitűzései a megelőzés (a kár egyértelmű veszélye esetén) és a 
helyreállítás (a károsodott természeti erőforrások eredeti körülményeinek helyreállítása, vagy 
ha ez nem lehetséges, akkor az erőforrások hasonló szintjének létrehozása). A felelősséget 
viselő szereplőnek kell megtennie a megelőzésre és a helyreállításra irányuló lépéseket, és 
neki kell viselnie ezek költségét is. 

Mindazonáltal a KFI hatálya nem visszamenőleges. Nem alkalmazandó a 2007. április 30-a 
előtti kibocsátással, eseménnyel vagy balesettel okozott kárra, valamint a 2007. április 30. 
után bekövetkezett kibocsátással, eseménnyel vagy balesettel okozott kárra, ha az az e nap 
előtt végzett és befejezett speciális tevékenységből származik. 

A petícióban szereplő információk alapján úgy tűnik, hogy a kérdéses talaj- és vízszennyezést 
jóval a KFI hatályba lépése előtt okozták, ezért az irányelv ebben az esetben nem 
alkalmazható.

A nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog a környezetet érintő kérdések 
tekintetében

A petíció benyújtója továbbá azt állítja, hogy a szóban forgó esetben megsértették a 
környezetet érintő kérdésekkel kapcsolatban a nyilvánosság részvételét és az 
igazságszolgáltatáshoz való jogot, melyeket a 2003/4/EK és a 2003/35/EK irányelv ír elő.

A 2003/4/EK irányelv a nyilvánosságnak a környezettel kapcsolatos információhoz való 
hozzáférésére vonatkozik. Az irányelv többek között előírja, hogy a 2. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott hatóságok kötelesek bármely kérelmező rendelkezésére bocsátani a 
birtokukban lévő, vagy számukra tárolt környezeti információkat, anélkül, hogy a 
kérelmezőnek indokolnia kellene a kérelmét. Ehhez kérelem benyújtása szükséges. Az 
irányelv 6. cikke biztosítja az igazságszolgáltatáshoz való jogot minden olyan kérelmezőnek, 
aki úgy ítéli meg, hogy információkérésével nem foglalkoztak, azt részben vagy egészben 
alaptalanul utasították el, nem kielégítő módon vették figyelembe, vagy azzal nem a 3., 4. 
vagy 5. cikknek megfelelően foglalkoztak.

A petíció egyik bekezdéséből sem tűnik ki, hogy környezeti információ iránti kérelmet 
nyújtottak volna be. Ily módon az irányelv 6. cikkében elismert igazságszolgáltatáshoz való 
jog nem alkalmazható ebben az esetben. 

A 2003/35/EK irányelv előírja a nyilvánosság részvételét a környezettel kapcsolatos egyes 
tervek és programok kidolgozásánál, valamint a nyilvánosság részvétele és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében módosítja a 85/337/EGK és a 96/61/EK 
irányelvet. Ezt az irányelvet legkésőbb 2005. június 25-ig minden tagállamnak át kellett 
átültetnie a saját nemzeti jogába.
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Az irányelv 2. cikke az I. mellékletben szereplő tervek és programok esetében előírja a 
nyilvánosság részvételét. E tervek és programok közül egy sem vonatkozik olyan övezetek 
helyreállítására, ahol jelentős mennyiségű ipari hulladékot, víztisztításból származó iszapot, 
vagy akár veszélyes hulladékokat tároltak. Egyébként a petícióban említett környezeti 
helyreállítás 2002-re visszanyúló normatív vagy szabályozó aktusokban szerepel. Még ha 
feltételezzük is, hogy az I. mellékletben szereplő valamelyik terv vagy program a petícióban 
szereplő esetre vonatkozik, abban az időben a 2. cikk nem volt hatályos.

A környezetvédelmi hatásvizsgálattal (KHT) kapcsolatban a 2003/35/EK irányelv 3. cikke 
előírja a nyilvánosság részvételét és igazságszolgáltatáshoz való jogot. A szennyezett 
övezetek helyreállítása nem tartozik a 85/337/EGK irányelv I. és II. mellékletében 
meghatározott projektek közé. Ily módon, mivel nem követelmény a KHT, a 3. cikk 7) pontja, 
amely a KHT-val kapcsolatos eljárás, határozatok, jogi aktusok vagy mulasztások 
törvényességének kifogásolása céljából előírja az igazságszolgáltatáshoz való jogot (a 
97/11/EK és a 2003/35/EK1 irányelvvel módosított 85/337/EGK irányelv 10a. cikke), ebben 
az esetben nem alkalmazandó. Egyébként az események idején (2001-2002-ben) ezeket a 
szabályokat még nem fogadták el.

Ugyanez vonatkozik a 2003/35/EK irányelv 4. cikkére, amely a szennyezés integrált 
megelőzése és csökkentése keretében írja elő a nyilvánosság részvételét és az 
igazságszolgáltatáshoz való jogot.

Következésképpen a petícióban említett tényelemek vizsgálata során nem derült fény arra, 
hogy megsértették volna a környezetet érintő kérdésekkel kapcsolatban a nyilvánosság 
részvételét és az igazságszolgáltatáshoz való jogot, melyeket a 2003/4/EK és a 2003/35/EK 
irányelv ír elő.

Következtetések

A Bizottság megítélése szerint a petíció benyújtója által említett tényelemek elemzése nem 
derített fényt semmilyen szabály megsértésére a környezettel kapcsolatos felelősség, vagy a 
nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog terén.

                                               
1 A 85/337/EGK irányelvet legutoljára a 2009. április 23-i 2009/31/EK irányelvvel módosították (HL L 140., 

2009.6.5., 114. o.). Ez a módosítás azonban nem érinti a szóban forgó esetet.


