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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Salvatore Fatone olasz állampolgár által benyújtott 0396/2009 számú, 152 aláírást 
tartalmazó petíció az olaszországi Cuma-Licolában található víztisztító 
berendezésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panasszal él azon bűz miatt, amelyet egy víztisztító berendezés áraszt, 
amely a nápolyi és Nápoly környéki szennyvíz nagy részét tisztítja. A petíció benyújtója arról 
számol be, hogy az intézmények figyelmen kívül hagyják a demonstrációkat, tiltakozásokat, a 
sajtóban megjelent cikkeket és a hivatalos panaszokat, illetve azokat a politikusok csak 
politikai haszonszerzésre használják. Semmit nem tesznek azonban annak érdekében, hogy a 
helyszínen javuljon a helyzet. Csak télen nincsenek a bűznek kitéve az emberek a Cuma-
Licola-i területen, amikor az ablakok és ajtók zárva vannak. A petíció benyújtója azt állítja, 
hogy a berendezés nem működik megfelelően, és hogy az a közeli tengervíz szennyeződését 
okozza. Kéri az Európai Parlamentet, hogy nyújtson segítséget abban, hogy a településen az 
életkörülmények visszatérhessenek rendes kerékvágásukba. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 23. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
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85/337/EGK módosított tanácsi irányelv1 (amely a környezeti hatásvizsgálatról szóló 
irányelvként vagy KHV-irányelvként is ismert) értelmében többek között a jellegüknél, 
méretüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva a környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló 
projektek esetében az engedély megadása előtt hatásvizsgálatot kell végezni. A települési 
szennyvíztisztító telepek a szóban forgó irányelv hatálya alá tartoznak. 

Egy ilyen jellegű települési szennyvíztisztító telep által esetlegesen kibocsátott szagok 
értékelését a KHV-jelentésnek kellett volna tartalmaznia, a petíció benyújtója azonban nem 
szolgál tájékoztatással arra vonatkozóan, hogy sor került-e ilyen eljárásra. Valójában a petíció 
benyújtója világosan kifejti, hogy nem a szennyvíztisztító telep létezését kérdőjelezi meg; őt 
sokkal inkább annak állítólagosan hibás működése aggasztja.

A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelv2

(IPPC-irányelv) előírja, hogy a hatálya alá tartozó létesítmények az engedélyekkel 
összhangban működjenek, ideértve az elérhető legjobb technikákon (BAT) alapuló 
kibocsátási határértékeket, amelyeket a kibocsátások és a környezet egészére való hatás 
megelőzésére vagy ahol ez nem lehetséges, a csökkentésére állapítanak meg. Az IPPC-
irányelvnek megfelelően kibocsátott környezetvédelmi engedélyeknek ki kell terjedniük a 
levegőbe, vízbe és talajba történő kibocsátások megelőzésére, illetve csökkentésére.  Az 
irányelv a hulladékgazdálkodás bizonyos kategóriáira is kiterjed.  Egy ilyen típusú 
szennyvíztisztító telep állítólagosan hibás működése olyan kérdés, amelyben helyi 
panasztételi eljárás keretében a nemzeti rendelkezések alapján kell eljárni.

Következtetés

A kapott tájékoztatás alapján a Bizottság nem talált a közösségi környezetvédelmi 
jogszabályok megsértésére utaló jelet.

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

A petíció benyújtója által küldött kiegészítő tájékoztatás olyan újságcikkekre („Il Mattino”, 
„La Repubblica”) is kiterjedt, amelyek hangsúlyozzák, hogy a szennyvíztisztító telep jelenlegi 
kibocsátásai nem tartják tiszteletben a szennyvíz-kibocsátásra vonatkozó határértékeket, és 
szennyezik a szomszédos térség fürdővizét, ez pedig súlyos gazdasági következményekkel jár 
a térség idegenforgalmára nézve. 
Ami a szennyvíz kezelését illeti, az uniós környezetvédelmi jogszabályok világos 
kötelezettségeket állapítanak meg a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelvben3

foglaltak alapján:
 a szennyvíz összegyűjtése valamennyi települési területen („agglomerációban”), ahol a 

lakosok száma meghaladja a 2000 főt vagy az annak megfelelő szennyvízterhelést 
(„lakosegyenérték”);

                                               
1 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.; HL L 73., 1997.3.14., 5. o.; HL L 156., 2003.6.25., 17. o.
2 HL L 24., 2008.1.29., 8. o.
3 91/271/EGK irányelv, HL L 135., 1991.5.30.
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 szennyvízkezelés, amely esetében a kezelési szint az agglomeráció méretének és az 
érintett vizek jellemzőinek függvénye; a Nápolyt és annak vonzáskörzetét felölelő terület 
esetében – Pozzuolit is ideértve – az előírt kezelési szint a másodlagos tisztítás1;

 a szennyvíztisztító telepek működtetését és karbantartását oly módon kell végezni, hogy 
azok megfeleljenek a meghatározott kibocsátási értékeknek, ez esetben a „másodlagos 
tisztítás” követelményeinek, és a kibocsátásokat rendszeres felügyeletnek kell alávetni a 
megfelelés ellenőrzése érdekében; az irányelv a minták minimális számát, valamint az 
ellenőrzéshez alkalmazandó referenciamódszereket is meghatározza;

 a tagállamok kötelesek megőrizni a szennyvíztisztító telepek felügyelete révén szerzett 
információkat, és azokat kérésre a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk.

A petíció benyújtója által adott tájékoztatás, valamint az interneten elérhető kiegészítő
információk komoly aggályokat ébresztettek a Bizottságban arra vonatkozóan, hogy 
megfelelő módon teljesítik-e a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv 
rendelkezéseiben foglaltakat. A Bizottság tájékoztatást kért az olasz hatóságoktól a cumai 
szennyvíztisztító telep működését illetően.

Ami a szennyvíztisztító telepről származó szagok kérdését illeti, ez a jelek szerint összefügg a 
telep megfelelő működésének hiányával, és jóllehet a települési szennyvíz kezeléséről szóló 
irányelv nem ír elő követelményeket a szagok – mint olyan – kezelésére vonatkozóan, egy 
megfelelően működő telepnek valójában nem szabadna súlyos szagártalmat okoznia. 
Következésképpen a Bizottság ezen a ponton arra összpontosít, hogy biztosítsa a 
szennyvíztisztító telep megfelelő működését, a települési szennyvíz kezeléséről szóló 
irányelvvel összhangban. A Bizottság továbbá megjegyzi, hogy a hulladékokról szóló 
keretirányelv2 rendelkezései a szennyvízre is alkalmazandók olyan esetekben, amikor arra 
nem terjed ki egyéb közösségi vagy nemzeti jogszabály, valamint hogy a szóban forgó 
irányelv előírja a szagártalom elkerülését a hulladékkezelésben.

Következtetés

A petíció benyújtója által szolgáltatott kiegészítő információk alapján a Bizottság 
tájékoztatást kért az olasz hatóságoktól a szennyvíztisztító telep működését, valamint a 
települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelvnek való megfelelését illetően. Amint válasz 
érkezik az olasz hatóságoktól, a Bizottság kiegészítő közleményben tájékoztatni fogja az 
Európai Parlamentet az ügy fejleményeiről.

5. A Bizottság további válasza, beérkezett 2010. szeptember 2-án

A Bizottság korábbi közleményében megállapította az alábbiakat:

                                               
1 A 91/271/EGK irányelv I. melléklete B. pontjának 1. táblázatában foglaltak alapján; az irányelv érzékeny 
területeknek tekintett egyéb települési területekre és érintett vizekre vonatkozóan is részletes meghatározásokat 
nyújt, azonban nem a szóban forgó mellékletben.
2 2006/12/EK irányelv, HL L 114., 2006.4.27., 4. cikk (1) bekezdés: „A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a hulladék hasznosítása vagy ártalmatlanítása az emberi egészség 
veszélyeztetése, valamint anélkül történjen, hogy az alkalmazott eljárások vagy módszerek veszélyeztetnék a 
környezetet, így különösen: . . (b) ne okozzon kellemetlen zajt vagy szagot;”. 
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 a petíció benyújtója által adott tájékoztatás, valamint az interneten elérhető kiegészítő 
információk komoly aggályokat ébresztettek a Bizottságban arra vonatkozóan, hogy 
megfelelő módon teljesítik-e a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv 
rendelkezéseiben foglaltakat; 

 a Bizottság tájékoztatást kért az olasz hatóságoktól a cumai szennyvíztisztító telep 
működését illetően.

A jelenleg rendelkezésre álló információkból kitűnik, hogy a cumai szennyvíztisztító telep 
működése valóban nem felel meg a települési szennyvizek kezeléséről szóló 91/271/EGK 
irányelvnek.

A petíció benyújtója által szolgáltatott információk és az olasz hatóságoktól bekért felügyeleti 
vizsgálati eredmények alapján a Bizottság megállapítja, hogy a cumai szennyvíztisztító telep 
nem teljesíti a 91/271/EGK irányelv 4. cikkében előírtakat, és ezért szándékában áll jogsértési 
eljárás megindítása Olaszország ellen.


