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Tárgy: Santangelo Carmelo, olasz állampolgár által a Comitato Cittadino „Mare 
Protetto” nevében benyújtott, 410/2009. számú petíció védett tengeri 
övezetben végrehajtott illegális hulladéklerakásról

Alfio Fabio Micalizzi, olasz állampolgár által benyújtott 0547/2009. számú 
petíció az olaszországi Area Marina Protetta Isole Ciclopi természetvédelmi 
terület szennyezéséről

1. A 410/2009. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója illegális hulladéklerakásról számol be a Riserva Naturale Area Marina 
Isole Ciclopi nevű védett területen. A hulladék szennyezi a tengervizet. A helyi lakosok 
számos alkalommal panaszt emeltek és tiltakoztak az illegális hulladéklerakás ellen, a 
hatóságok ellenben semmit nem tesznek, így a szennyezés folytatódik. A petíció benyújtója 
kéri az Európai Parlament közbelépését.

Az 547/2009. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy az Area Marina Protetta Isole Ciclopi tengeri 
természetvédelmi területet tíz éven keresztül szennyvízzel szennyezték. A petíció benyújtója 
erről több alkalommal is értesítette a rendőrséget és a többi illetékes hatóságot, de nem történt 
intézkedés az ügyben. A petíció benyújtója panaszt emel, hogy semmilyen speciális 
intézkedés sem történt a természetvédelmi terület környezetének szennyezéstől való 
megóvása érdekében. A petíció benyújtója azt is megemlíti, hogy a panasza tárgyát képző 
hajó, amely illegális személyeket szállít, nem biztonságos és csónakmotorját olyan helyeken 
is használja, ahol az tiltott.
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2. Elfogadhatóság

A 410/2009. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 22. Az 547/2009. számú 
petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. július 10. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

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

A petíció benyújtói illegális hulladéklerakásról számolnak be a „Riserva Naturale Area 
Marina Isole Ciclopi” elnevezésű védett területen, valamint a tengervíz 
hulladékártalmatlanítás miatt bekövetkező szennyezéséről. Azt állítják, hogy a területet az 
Etna környékén elhelyezkedő számos faluból származó hulladék ártalmatlanítására szolgáló 
jogellenes hulladéklerakók veszik körül, továbbá hogy a védett területen 
hulladékártalmatlanítás folyik, valamint hogy az olasz hatóságok egyetlen konkrét intézkedést 
sem tettek annak érdekében, hogy megóvják a természetvédelmi terület környezetét.

A hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK tanácsi irányelv1 (a „hulladéklerakókról szóló 
irányelv”) olyan intézkedésekről rendelkezik, amelyek – amennyire lehetséges –
megakadályozzák vagy csökkentik a hulladék lerakásából eredő, környezetre gyakorolt 
negatív hatásokat, valamint minden ezekből eredő, az emberi egészséget veszélyeztető 
tényezőket. Ez az irányelv csak olyan konkrétan meghatározott hulladéklerakókban 
engedélyezi a hulladék lerakását, amelyek teljesítik a hulladéklerakókról szóló irányelvben 
foglalt előírásokat és követelményeket. . A hulladéklerakókról szóló irányelv 14. cikke annak 
biztosítására kötelezi a tagállamokat, hogy 2009. július 16. után ne működhessenek a 
követelményeket nem teljesítő hulladéklerakók.
A hulladéklerakókról szóló irányelv 6. cikkének a) pontja előírja, hogy a hulladéklerakóban
csak kezelésen átesett hulladékot helyezzenek el. Továbbá a 2003/33/EK tanácsi határozat2 a 
hulladékok hulladéklerakókban történő átvételének kritériumairól és eljárásairól rendelkezik a 
hulladéklerakókról szóló irányelv II. mellékletében meghatározott elvekkel összhangban.

Ezenkívül a hulladékokról szóló 2006/12/EK3 európai parlamenti és tanácsi irányelv („a 
hulladékokról szóló keretirányelv”) előírja a tagállamok számára, hogy megtegyék a 
szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a hulladékgazdálkodás az emberi 
egészség és a környezet veszélyeztetése nélkül történjen. Konkrétabban szólva, a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megtiltsák a hulladékok 
elhagyását, illegális lerakását vagy ellenőrizetlen ártalmatlanítását (az említett irányelv 4. 
cikke, amelynek helyébe 2010. december 12-i hatállyal a 2008/98/EK irányelv 13. cikke, 
valamint 36. cikkének (1) bekezdése lép).

Ez annyit jelent, hogy a hulladéknak közvetlenül a tengerbe történő kibocsátása, vagy 
bármely olyan területen történő elhelyezése, amely nem felel meg a hulladéklerakókra 
vonatkozó követelményeknek, a hulladéklerakókról szóló irányelv és a vízügyi keretirányelv 

                                               
1 HL L 182., 1999.7.16., 1–19. o.
2 HL L 11., 2003.1.16., 27. o. 
3 HL L 114., 2006.4.27., 9. o., az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve a 
hulladékokról, amely hatályon kívül helyezi a 2006/12/EK irányelvet és annak helyébe lép
2010. december 12-i hatállyal.
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megsértésének minősül.

A Bizottság a hulladéklerakókról szóló irányelv és a vízügyi keretirányelv nem megfelelő 
alkalmazására hivatkozva több jogsértési eljárást is indított Olaszországgal szemben az évek 
során, amelyek közül néhány azt eredményezte, hogy az Európai Bíróság ítéletében 
elmarasztalta Olaszországot. Ezzel összefüggésben talán érdemes megemlíteni a C-135/05. sz. 
ügyben 2007. április 26-án született ítéletet, amely több ezer hulladéklerakó és illegális 
hulladéklerakó meglétével foglalkozik Olaszország területén, amelyek nem felelnek meg a 
fent említett irányelvek rendelkezéseinek. Mivel a Bizottság úgy ítélte meg, hogy Olaszország 
még nem teljesítette az ítéletben foglaltakat, 2009. június 26-án indokolással ellátott 
véleményt tett közzé az EK-Szerződés 228. cikke értelmében.

Végezetül, a petíció benyújtói által említett terület része az ITA070028 (Fondali di 
Acicastello, Isola Lachea - Ciclopi) közösségi jelentőségű területnek. A természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi 
irányelv 6. cikkének (2) bekezdése értelmében a tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az olyan természetes élőhelytípusok és olyan fajok élőhelyei károsodásának 
megakadályozására, amelyek céljára az egyes területeket kijelölték. Következésképpen az 
illetékes olasz hatóságok feladata annak felmérése, hogy az állítólagos jogellenes 
hulladéklerakók veszélyt jelentenek-e a szóban forgó terület ökológiai értékeire nézve, 
továbbá feladatuk a megfelelő védelmi intézkedések végrehajtása is.

Annak érdekében, hogy tisztázza a petíció benyújtói által ismertetett állításokat, valamint 
megbizonyosodjon afelől, hogy az általuk felvázolt helyzetekben sor került a vonatkozó uniós 
környezetvédelmi jogszabályok betartására, a Bizottság a továbbiakban felkéri az illetékes 
olasz hatóságokat véleményük ismertetésére.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. január 13.

A 410/2009. és az 547/2009. számú petíció

Az olasz hatóságok 2010. április 16-án adtak választ arra vonatkozóan, miként intézkedtek a 
környezeti problémák megoldása érdekében. A szicíliai regionális hatóság a 2010. április 9-i 
keltezésű levélben kérte, hogy az önkormányzat (Aci Castello) az alkalmazandó 
jogszabálynak megfelelően távolítsa el, hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából adja át a 
hulladékot, valamint állítsa helyre a területek korábbi állapotát. A regionális hatóság arra 
kérte az önkormányzatot, hogy különösen a 2006. április 3-i 152. számú törvényerejű 
rendeletben közzétett olasz környezetvédelmi törvénykönyv egységes szerkezetű szövege 
192. cikkének (3) bekezdését hajtsa végre „a 255. és 256. cikkben említett szankciók 
alkalmazásának sérelme nélkül” (a hulladékok szárazföldön vagy vízben ellenőrizetlenül 
történő otthagyására és elhelyezésére vonatkozó tilalommal kapcsolatban). 

A polgármestert arra kérték, hogy adjon ki utasítást a szükséges munkálatok elvégzésére a 
határidő meghatározásával. Amennyiben a hatályos jogszabályban előírt határidő lejárna 
anélkül, hogy a területek korábbi állapotát visszaállítanák, az önkormányzattól 
megkövetelték, hogy intézkedjen, hogy a munkálatokat az érintett felek költségére végezzék 
el. Ezenkívül azt is előírták, hogy külön jelentést készítsenek és nyilatkozatot tegyenek arra 
vonatkozóan, hogy a területek helyreállítása megtörtént. 
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Az önkormányzat válaszában közölte, hogy a hulladékok a Lachea-szigeten épített móló 
lerombolásából származnak. A hulladékokat a jogi előírásoknak megfelelően már 
eltávolították, hasznosították és ártalmatlanították. Ezen túlmenően a hatóságok tervbe vették 
az Acitrezza kikötőben a tengerfenék, valamint más parti területek szennyezésmentesítését. A 
tervek szerint ezt a védett tengeri területekért felelős hatóság és a helyi önkéntes szervezetek 
végzik el. A szennyezésmentesítést a „Vasárnapok a környezet védelméért – 2010” 
kezdeményezés részeként szervezték meg.

Az olasz hatóságok utólagos ellenőrzéseket fognak végrehajtani annak biztosítása érdekében, 
hogy az érintett területeken elhelyezett hulladékok által előidézett környezetvédelmi 
problémák megoldásához szükséges intézkedésekre sor kerüljön. Ezenkívül a tengeri 
területekért felelős hatóság arra ösztönzött minden érdeklődőt, hogy látogasson el a szóban 
forgó területekre.  Az olasz hatóságok válaszának figyelembevételével, a Bizottság 
rendelkezésére álló információk alapján jelenleg nem állapítható meg az uniós 
környezetvédelmi jog megsértése.


