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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Antonio Lupo, olasz állampolgár által a Comitato Vigiliamo per la 
Discarica nevében benyújtott, 1036/2009. számú, 2 aláírást tartalmazó 
petíció a Taranto tartományban folytatott szilárdhulladék-gazdálkodásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéréssel fordul az Európai Bizottsághoz és az Európai Parlamenthez. Az 
utóbbit arra kéri, hogy végezzen ellenőrzéseket a Taranto tartományban folytatott 
szilárdhulladék-gazdálkodással kapcsolatban, és adott esetben indítson jogsértési eljárást 
Olaszország ellen az uniós jog be nem tartása miatt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2009. november 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

A petíció benyújtója azon a véleményen van, hogy a Bizottságnak fel kellene lépnie 
Olaszországgal szemben a hulladékokra vonatkozó uniós irányelvek megsértése miatt, mivel 
saját régiójában (Pugliában) és különösképpen saját tartományában (Tarantóban) több olyan 
hulladéklerakó is működik, amelyek számára úgy engedélyezték a hulladék befogadását (a 
veszélyes és nem veszélyes, különleges hulladékot is ideértve), hogy előzetesen nem 
győződtek meg az ártalmatlanítandó hulladék származási helyéhez közelebb fekvő, egyéb 
megfelelő hulladékártalmatlanító létesítmények meglétéről.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az Európai Bíróság többször is úgy ítélkezett, hogy a 
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tagállamoknak környezetvédelmi (és közegészségügyi) okokból módjukban áll korlátozásokat 
bevezetni a hulladék szabad mozgására vonatkozóan, és azáltal, hogy a Taranto tartományban 
működő hulladéklerakó esetében nem korlátozták annak lehetőségét, hogy befogadja az 
Olaszország bármely részéről érkező hulladékot, a tagállam megsértette a közelség elvét, és 
következésképpen a hulladékokra vonatkozó uniós jogszabályokat.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A közelség és az önellátás elvét a 2006/12/EK1 irányelv (a hulladékokról szóló keretirányelv) 
5. cikke állapítja meg, és azt a 2008/98/EK2 irányelv (a hulladékokról szóló új keretirányelv) 
16. cikke is megerősíti.

A szóban forgó rendelkezések arra kötelezik a tagállamokat, hogy saját területükön megfelelő 
ártalmatlanítási kapacitással rendelkezzenek, ami lehetővé teszi az önellátás és a közelség 
elve alapján megvalósuló hulladékártalmatlanítást.

Az említett rendelkezések arra nem kötelezik a tagállamokat, hogy pozitív intézkedéseket 
hozzanak, amelyek keretében a hulladékszállítmányokat aktívan a legközelebbi megfelelő 
hulladékártalmatlanító létesítménybe irányítják, jóllehet – az Európai Bíróság értelmezése 
szerint – amennyiben egy tagállam így cselekszik (az engedélyekben, illetve 
hulladékgazdálkodási tervekben vagy jogalkotási aktusokban foglalt feltételek révén), az 
bizonyos feltételek mellett indokolható a 2006/12/EK irányelv 5. cikkével és a 2008/98/EK 
irányelv 16. cikkével (lásd még a C-2/90. sz. és a C-324/99. sz. európai bírósági ügyet).

Meg kell jegyezni, hogy a petíció benyújtója közvetlenül a Bizottsághoz is levelet intézett 
ugyanazon tárgyban (2009 júliusában), továbbá kiegészítő tájékoztatást küldött (2009 
októberében), a Bizottság szolgálataitól pedig 2009 októberében, illetve 2010 januárjában 
kapott választ.

Következtetés

A fentiek alapján, valamint a petíció benyújtójának irányában tett eddigi lépések fényében a 
Bizottság nem kíván további intézkedéseket hozni a szóban forgó ügyben.
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