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Tárgy : Vincenzo Marmora olasz állampolgár által a „Campagna nostra” polgári 
akciócsoport nevében benyújtott 0683/2005. számú petíció egy 
hulladéklerakó telep üzembe helyezésének ellenzéséről

Giampiero Angeli olasz állampolgár által benyújtott 0031/2006. számú, 21 
aláírást tartalmazó petíció a hulladék ártalmatlanításából származó dioxinok 
által okozott jelentős egészségi kockázatokról

Monica Sepe olasz állampolgár által a „Serre per la vita” bizottság nevében 
benyújtott 0026/2007. számú petíció egy szilárd településihulladék-lerakó 
elleni tiltakozásról

Marina Salvadore olasz állampolgár által benyújtott 0587/2007. számú 
petíció a Campaniában tapasztalható súlyos egészségügyi problémáról, 
valamint a regionális és a helyi hatóságok felelősségéről

Giovanni Roviello olasz állampolgár által benyújtott 0756/2007. számú 
petíció a közegészséget és a felszín alatti vízkészleteket veszélyeztető 
szennyvízelvezetőről

Gigliola Izzo olasz állampolgár által benyújtott 0789/2007. számú petíció egy 
gazdálkodási terület és lakóövezet közelében található, ökológiai hulladékból 
készült pellet tüzelőanyagot tároló létesítmény elleni tiltakozásról

Francesco Di Pasquale, olasz állampolgár által benyújtott 0910/2007. számú 
petíció a Campaniaban bekövetkezett környezetvédelmi válsághelyzetről
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Vincenzo Gala olasz állampolgár által benyújtott 0991/2007. számú petíció a 
campaniai régióban egy különálló hulladékgyűjtő rendszerre irányuló 
kérelemről

Paride Amoroso olasz állampolgár által benyújtott 1075/2007. számú petíció 
egy, a daganatos megbetegedések által nagymértékben érintett területen egy 
regionális daganat-nyilvántartás bevezetéséről

Francesco Miglino olasz állampolgár által a „Partito Internettiano” nevében 
benyújtott 0012/2008. számú petíció Nápolyban és az olaszországi Campania 
régióban a háztartási hulladék tárolásával és feldolgozásával kapcsolatban 
kialakult helyzetről

F.C. olasz állampolgár által benyújtott 0016/2008. számú petíció a háztartási 
hulladékok kapcsán Campaniában (Olaszország) kialakult válságos 
helyzetről

Sebastiano Perrone olasz állampolgár által benyújtott 0209/2008. számú 
petíció a hulladék ártalmatlanításával kapcsolatban kialakult válságról és a 
Nápoly közeli Marigliano lakosainak demokratikus jogairól

Tommaso Esposito és Virginia Petrellese olasz állampolgárok által a 
hulladékégető-művek elleni polgári akciócsoport nevében benyújtott, 
0347/2008. számú petíció az olaszországi (Nápoly közeli) accerrai 
hulladékégető-műről

Ferdinando Kaiser olasz állampolgár által benyújtott 0955/2008. számú 
petíció a Chiaianóban (Olaszországban) létesítendő szemétlerakóról

A. S. olasz állampolgár által benyújtott 1011/2008. számú petíció a Nápoly 
mellett, Chiaianóban (Olaszország) létesítendő szemétlerakóról

A Raffaele Pacilio olasz állampolgár által benyújtott 1082/2008. számú 
petíció a gumiabroncsok illegális égetéséről és a Nápoly (Olaszország) 
környékén található egyéb hulladékokról

Daniele Giove olasz állampolgár által benyújtott 1223/2009. számú petíció a 
Casalnuovo di Napoli nevű településen (Olaszország) történő 
környezetszennyezésről

Anna Margherita Ranieri olasz állampolgár által a „Rete dei comitati e dei 
movimenti vesuviani” nevében benyújtott 0413/2010. számú, 2406 aláírást 
tartalmazó petíció a 15 éve fennálló campaniai hulladékvészhelyzetről

R.I. olasz állampolgár által a Valori Democtratici Uniti nevében benyújtott 
0694/2010. számú petíció Quarto (Nápoly tartomány) közigazgatási területén 
a mérgező hulladékok lerakására használt illegális telepek felszámolásáról



CM\859605HU.doc 3/12 PE452.706v02-00

HU

1. A 0683/2005. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója — a talajvíz és a folyómeder szennyeződése kapcsán — aggodalmát 
fejezi ki egy városi hulladéklerakó telep közösségi jelentőségű helyszínen való üzembe 
helyezése miatt; a kérdéses projekt — megtévesztő módon — egy kőfejtő átalakítási terveként 
indult és kapott engedélyt, így megsértette az élőhelyekről szóló 92/43/EGK irányelvet és a 
ramsari egyezményt.

A 0031/2006. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a különleges és toxikus hulladék ártalmatlanításával 
és tárolásával foglalkozó, a regionális hatóságok által Campania különböző részeiben kijelölt 
helyeken található létesítményekből származó dioxinszennyezés által okozott súlyos 
egészségi és környezeti kockázatokkal kapcsolatban, amely létesítmények a bűnszervezetek 
számára illegális profitot eredményeznek. Mivel a regionális és nemzeti hatóságok 
sikertelenül próbálják érvényesíteni a biztonsági rendelkezéseket, és számos illegális 
hulladéklerakó létezik, a petíció benyújtói az Európai Unió intézkedését kérik a hulladék 
ártalmatlanításáról szóló jelenlegi regionális szintű szabályok alapvető módosítása, a 
nyilvánvalóan káros tevékenységek leállítása, a közegészségügyi és környezeti károk 
figyelemmel kísérése, valamint a mezőgazdasági termelésre vagy állattenyésztésre használt 
szennyezett területek újbóli meghatározása érdekében.

A 0026/2007. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, a bizottság tagjainak jogi képviselője egy tervezett szilárd 
településihulladék-lerakó (amely 60 000 m2 területű és 25 m mély) ellen tiltakozik, amelyet 
egy sürgősségi hatáskörökkel felruházott szerv építene meg, és rámutat, hogy az káros 
hatásokat gyakorolna a környezetvédelmi, gazdasági, kulturális és mezőgazdasági alapon 
közérdekűnek nyilvánított területre. A petíció benyújtója különösen felhívja a figyelmet arra, 
hogy a kijelölt terület közelében található a ramsari egyezmény által elismert, közösségi 
jelentőségű területként kijelölt „Medio corso del fiume Sele/Persano” (persanói vizes 
élőhelyek), amely WWF vadrezervátum is. A petíció benyújtója arra kéri az európai 
intézményeket, hogy a környezet védelme érdekében avatkozzanak be, és biztosítsák, hogy az 
e célra odaítélt közösségi forrásokat megfelelően kezeljék.

A 0587/2007. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy Campania településein nagymértékben 
romlott a várostervezési, egészségügyi, környezetvédelmi és szociális helyzet, aminek oka, 
hogy a helyi és a regionális hatóságok képtelenek kezelni a hulladék ártalmatlanításával 
kapcsolatban kialakult vészhelyzetet. A petíció benyújtója követeli, hogy fizessenek 
kártérítést az okozott biológiai kárért, bocsássák el a felelősöket, a helyi hatóságokat 
helyezzék egy külső igazgató ellenőrzése alá, továbbá a szubszidiaritás elvével összhangban 
az Európai Unió fellépését kéri.

A 0756/2007. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a Campania régióban a talajt és a felszín alatti 
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vizeket szennyező szennyvízelvezető újbóli megnyitásával kapcsolatban, és azt állítja, hogy a 
kormány által kiadott engedély ellentétes a szennyvízelvezető bezárásáról rendelkező, korábbi 
bírósági végzéssel.

Ezenfelül már tervek születtek a közelben, egy geológiai szempontból instabil területen 
található másik elvezető megnyitásáról. Bár egyik elvezető sem természetvédelmi vagy védett 
területen található, érinthetik a közeli földterületet, amelyet elsősorban mezőgazdasági célra 
használnak.

A 0789/2007. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki egy nagy méretű, ökológiai hulladékból készült 
pellet tüzelőanyagot tároló létesítmény által okozott környezetszennyezés miatt, mivel a 
létesítmény – amelynek helyszínét a sürgősségi hulladék-ártalmatlanításért felelős különleges 
biztos jelölte ki – túlzottan közel van a művelés alatt álló földterületekhez és a 
lakóövezetekhez. Tekintettel arra, hogy ez egy ideiglenes intézkedés, a hatóságok a jelek 
szerint nem végezték el a közösségi jog által előírt környezeti hatásvizsgálatot. A petíció 
benyújtója rámutat, hogy a közegészségügyi és a környezeti kockázatok megsokszorozódtak a 
gyakori tűzesetek miatt, amelyek következtében a tárolt anyagból dioxin szabadul fel. Ezért 
az Európai Unió intézkedését kéri (lehetőleg egy európai parlamenti küldöttség kiküldését), 
annak érdekében, hogy véget vessenek e sürgősségi hulladék-kezelésnek, mivel az 
közegészségügyi veszélyt jelent, ártalmas a környező gazdaságokra és a szükséges 
átláthatóság nélkül folyik.

A 0910/2007. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a városi szemétlerakás kritikus helyzetével 
kapcsolatban Campaniaban, amely mostanra válsághelyzetté vált.

A 0991/2007. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a Campaniában kialakult közegészségügyi 
válsághelyzet miatt, amelyet a regionális hatóságok részéről a szilárd települési hulladék 
ártalmatlanítására vonatkozó közösségi jogszabályok betartásának elmulasztása 
eredményezett. Rámutat különösen arra, hogy egy különálló hulladékgyűjtő rendszer hiánya a 
meglévő hulladékártalmatlanítók telítődéséhez vezetett, valamint azt eredményezte, hogy az 
emberek a hulladékot az otthonukon kívül mindenfelé a közterületeken helyezik el. A petíció 
benyújtója az ügy kivizsgálását kéri, valamint a helyi hatóságoknak a nem létező 
hulladékgyűjtő szolgáltatásokért fizetett adók visszatérítését.

Az 1075/2007. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – aki önkormányzati képviselő – egy tartományi daganat-nyilvántartás 
bevezetését szeretné elérni annak érdekében, hogy környezeti és epidemiológiai megfigyelést 
végezhessenek egy olyan területen (Campania), ahol tudományos vizsgálatok (WHO) alapján 
megállapítható a daganatos megbetegedések és a környezetszennyezés közötti kapcsolat.



CM\859605HU.doc 5/12 PE452.706v02-00

HU

A 0012/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója leírja a Nápolyban és az olaszországi Campania régióban a háztartási 
hulladék kapcsán kialakult katasztrofális helyzetet. Felsorolja, hogy szerinte milyen 
intézkedéseket kellene tenni a háztartási hulladék tárolása és feldolgozása érdekében, 
valamint milyen ellenőrzésekre lenne szükség ezen intézkedések végrehajtásának felügyelete 
céljából. A petíció benyújtója egy hosszú listában felsorolja a háztartási hulladékok kapcsán 
kialakult válság okait is. Meggyőződése, hogy csak az olasz politikai rendszeren kívül álló,
bizonyítottan tudományos ismeretekkel és vezetői készségekkel rendelkező műszaki 
szakértőkből álló bizottság tudná megoldani a hulladék-problémát, amely még mindig fennáll, 
jóllehet már 14 éve különleges bizottságok dolgoznak az ügy érdekében és az adófizetők 
pénzéből hatalmas összegeket fordítanak erre. A petíció benyújtója az Európai Unió 
beavatkozását kéri, és véleménye szerint az európai jogszabályok alapján lenne módja ennek 
megtételére.

A 0016/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy vessen véget a Campaniában és 
Nápolyban kialakuló környezetvédelmi katasztrófának. Állítása szerint az e területeken élők 
körében megnőtt a daganatos megbetegedések száma, valamint hogy a talaj és a felszín alatti 
vízkészletek is szennyezetté váltak. A petíció benyújtója szerint a kialakult helyzet ellentétes 
az EK-Szerződés 174. cikkével.

A 0209/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy „ideiglenes” hulladéklerakó helyszíne miatt tesz panaszt. A lerakó 
egy 34 környékbeli önkormányzatot kiszolgáló víztisztító közvetlen közelében található. A 
petíció benyújtója szerint a környezetvédelmi jogszabályokat nem vették figyelembe. Állítása 
szerint a lerakó olyan – „Halálháromszög” néven is ismert – területen található, ahol máris 
számos környezetvédelmi probléma van, a talajvízszint pedig csak négy méterrel található 
lejjebb, a talaj viszont igen porózus a területen. A petíció benyújtója kéri az Európai 
Parlament beavatkozását.

A 0347/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtói ellenzik az egyik legnagyobb európai hulladékégető-műnek a Nápoly 
közelében lévő Acerrába történő, tervezett telepítését. Az égetőmű telepítésének ellenzésével 
kapcsolatos indokaikról egy hosszú listát adnak meg, és az égetőmű üzembe helyezése esetén 
súlyos következményektől tartanak. Ezenkívül azt állítják, hogy a hulladékégető-mű tervezése 
és megépítése sérti az európai és az olasz jogszabályokat, különösen a belső villamosenergia-
piacon a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia támogatásáról szóló 
2001/77/EK irányelvet, a hulladékok égetéséről szóló 2000/76/EK irányelvet és az egyes köz-
és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EK 
irányelvet.

A 0955/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója megemlíti, hogy az olasz hatóságok tervei szerint szemétlerakó 
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létesül a Nápoly északi részén található Chiaianóban. A petíció benyújtója szerint a 
szemétlerakót Nápolynak arra a részére tervezik, amely néhány száz méterre fekszik Dél-
Olaszország legnagyobb kórházaitól. Ez az övezet ezenkívül igen sűrűn lakott, és a Parco 
Metropolitano Delle Colline részét képezi, amely egyike Nápoly kevés zöldövezeteinek. A 
tervekben szereplő szemétlerakó egy korábbi tufabánya területére kerülne, amelynek a falai 
már majdnem teljesen tönkrementek. A petíció benyújtója azt állítja továbbá, hogy a helyszín 
alatt vizes földréteg található, amely a tufa nagyfokú vízáteresztése miatt könnyen 
szennyezetté válhatna. A petíció benyújtója szerint a szemétlerakóban veszélyes hulladékot is 
el lehetne helyezni. A petíció benyújtója kéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja meg, 
hogy a szemétlerakóval kapcsolatos tervek összhangban vannak-e a jelenleg érvényben levő 
jogszabályokkal.

Az 1011/2008. számú petíció összefoglalása

 A petíció benyújtója tiltakozik az olasz hatóságok tervei ellen, amely szerint szemétlerakó 
létesülne Nápoly mellett fekvő lakóhelyén, Chiaianóban. A petíció benyújtója szerint a 
szemétlerakó létesítése nemzeti és európai jogszabályokba ütközik. A szemétlerakónak 
kijelölt helyszín sűrűn lakott területen található, amely ráadásul a Parco Metropolitano Delle 
Colline részét képezi. A petíció benyújtója szerint a szakemberek felhívták a figyelmet arra, 
hogy a tervekben szereplő szemétlerakó helyszíne – egy egykori tufabánya – nem alkalmas a 
hulladék tárolására, mert a terület alatt vizes földréteg található, amely a tufa nagyfokú 
vízáteresztése miatt könnyen szennyezetté válhatna. A petíció benyújtója szerint a 
szemétlerakóban mérgező hulladékot is el lehetne helyezni. A petíció benyújtója azon az 
állásponton van, hogy a szemétlerakóra nem is lenne szükség, ha módosítanák a 
hulladékfeldolgozásról szóló szabályozást: a szemetet szelektíven szállítanák el és 
mechanikus-biológiai eljárással dolgoznák fel.

Az 1082/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet, hogy a Nápoly környéki utak mellett napi gyakorlat 
a gumiabroncsok és más hulladékok égetése, ami ellen a hatóságok semmit sem tesznek. A 
petíció benyújtója utal arra, hogy az ilyen jellegű szemétégetések során felszabaduló anyagok 
sokkal veszélyesebbek, mint az ezt a célt szolgáló égetőművek által kibocsátott anyagok. A 
petíció benyújtója gyors intézkedést kér, mert az illegális szemétégetésből származó füst az 
emberekre, állatokra, növényekre és a talajra is veszélyes.

Az 1223/2009. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Casalnuovo di Napoli nevű 
településen sok daganatos megbetegedés fordul elő. A betegség minden korosztályt érint. A 
petíció benyújtója úgy véli, hogy ennek oka a településen jelen levő ipar, villamos erőművek 
és elhagyatott gyárterületek által okozott környezetszennyezésben keresendő. A petíció 
benyújtója tájékoztatást szeretne kapni arra vonatkozóan, hogy a szennyezést 
(elektromágneses és/vagy radioaktív sugárzást) mérik-e és ellenőrzik-e a településen, az 
esetleges szennyezés a hatályos határérték alatt van-e, terveznek-e rehabilitációs 
intézkedéseket, figyelembe veszik-e és ellenőrzik-e a népegészségügyi előírásokat, mérik-e a 
szennyezés következtében fellépő egészségkárosodást, vezetnek-e nyilvántartást a daganatos 
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betegekről, valamint a településvezetés megbízott-e független szakértőt azzal, hogy felügyelje 
az említett szempontok ellenőrzését.

A 0413/2010. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felvázolja a Petíciós Bizottság által is jól ismert tényeket a campaniai 
hulladékgazdálkodást illetően, különösen a terzignói meglévő és tervezett hulladéklerakókkal 
összefüggésben a Vezúvot övező természetvédelmi területen.

A 0694/2010. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy több, Quarto közigazgatási területén elhelyezkedő kőfejtőt 
éveken át mérgező hulladékok illegális ártalmatlanítására használtak. A hatóságoknak 
egyelőre nem sikerült meghatározniuk az elhelyezett mérgező hulladék természetét, azonban 
az egészségügyi mutatók bizonyos betegségek fokozott elterjedését jelzik, amelyeket 
feltehetően a mérgező hulladékok okozta szennyezés váltott ki. A petíció benyújtója a 
szennyezett hulladékártalmatlanító telepek mihamarabbi felszámolását kéri, valamint azon 
daganatos megbetegedések nyilvántartásának létrehozását, amelyeket esetlegesen az ilyen 
jellegű szennyezés okozott.

2. Elfogadhatóság

A 0683/2005. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. november 15.
A 0031/2006. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. április 21.
A 0026/2007. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. május 21.
Az 0587/2007. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. október 24.
A 0756/2007. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. december 20.
A 0789/2007. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. január 8.
A 0910/2007. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. február 19.
A 0991/2007. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 4.
Az 1075/2007. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 11.
A 0012/2008. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. június 19.
A 0016/2008. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. június 19.
A 0209/2008. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július 11.
A 0347/2008. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július 18.
A 0955/2008. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 27.
Az 1011/2008. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. december 10.
Az 1082/2008. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. december 16.
Az 1223/2009. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. december 4.
A 0413/2010. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. július 12.
A 0694/2010. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. október 22.

Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése és 202. 
cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. november 25.

A 0683/2005., 0031/2006., 0026/2007., 0587/2007., 0756/2007., 0789/2007., 0910/2007., 
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0991/2007., 0012/2008., 0016/2008., 0209/2008. és 0347/2008. számú petíciók tekintetében
Valamennyi fenti petíció tárgya az olaszországi Campania régiót jelenleg sújtó hulladékválság, 
ami a lakosok körében nagy riadalmat keltett.
Egyes petícióbenyújtók a nápolyi és a környékbeli területeken folytatott hulladékgazdálkodás 
katasztrofális helyzete miatt panaszkodnak, mivel ez súlyos egészségügyi kockázatot jelent a 
helyi lakosokra, és veszélyezteti a környezetet.

A petíciók benyújtói a megfelelő hulladékgazdálkodási tervezésnek és a campaniai régióban a 
megfelelő hulladéklerakóinfrastruktúra-hálózatnak a hiányát okolják a válság kialakulásáért.
Emellett kapcsolatot is feltételeznek a jelenlegi hulladékválság és a bűnszervezetek 
hulladékgazdálkodásban való részvétele között.

Emellett a petícióbenyújtók amiatt tesznek panaszt, hogy számos rendkívüli biztos kudarcot 
vallott, akiket pedig a kormány a válság megoldására nevezett ki, megbízható, tartós megoldások 
biztosítására.
Más petícióbenyújtók azon új hulladékgazdálkodási létesítmények elhelyezkedését és jellemzőit 
kifogásolják, amelyeket a kormány a hulladékválság kezelése érdekében kíván létrehozni.
A petícióbenyújtók különösen a következő határozatokat kifogásolják:

 hulladéklerakó megnyitása Campagnában („Basso dell'Olmo” település), Salerno 
tartományban;

 új hulladéklerakó nyitása a Salerno tartományban található Serrében (Valle della 
Masseria helység); 

 hulladéklerakó újbóli megnyitása Ariano Irpinóban, illetve új hulladéklerakó megnyitása 
Savignano Irpinóban, Avellino tartományban;

 ideiglenes hulladéktároló létrehozása Mariglianóban, Nápoly tartományban;
 ideiglenes pellettároló létesítése Giuglianóban (Taverna del Re helység).

Végül az egyik petícióban a petícióbenyújtók kifogásolják a hulladékgazdálkodási létesítményt, 
amelyet Acerrában építenek Nápoly tartományban. Azt állítják, hogy a villamos energia 
értékesítésére vonatkozó tarifaengedményekről, illetve az Acerrában építés alatt álló telep 
működéséről 2008. február 6-án és 20-án kiadott két kormányrendelet sérti az európai és az 
olasz jogszabályokat, különösen a belső villamosenergia-piacon a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos energia támogatásáról szóló 2001/77/EK irányelvet1, a 
hulladékok égetéséről szóló 2000/76/EK irányelvet2, valamint az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK 
irányelvet3.
A Bizottság, mivel mélyen aggasztja a hulladékválság kialakulása, különösen figyelembe 
véve az utcán hagyott hulladékból fakadó, súlyos közegészségügyi és környezeti 
kockázatokat, vizsgálatot indított, és 2007 júniusában a hulladékról szóló keretirányelv (a 
hulladékról szóló 2006/12/EK irányelv4) Campania régióban történő helytelen alkalmazására 
hivatkozva jogsértési eljárást indított Olaszország ellen. 

                                               
1 HL L 283., 2001.10.27., 33. o.
2 HL L 332., 2000.12.28., 91. o.
3 HL L 175., 1985.5.7., 40. o.
4 HL L 114., 2006.4.27., 9. o.
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Az említett eljárás tekintetében a Bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy Campania 
régióban a hulladéklerakó hálózat és a hulladéklerakó létesítmények nem megfelelőek, és 
környezeti és egészségügyi problémák forrásai. 2008. július 3-án az EK-jog campaniai 
megsértéseinek folytatására tekintettel a Bizottság Olaszországot az Európai Bíróság elé vitte.

A Bizottság szolgálatai az említett eljárás tekintetében szorosan követték és továbbra is 
szorosan követik a campaniai helyzet alakulását, ideértve az olasz hatóságok által a 
válsághelyzet megoldására már megtett vagy megtenni tervezett intézkedéseket is, illetve a
régión belüli hulladékgazdálkodási hálózat nem megfelelőségéből eredő strukturális 
problémát. 
A Bizottság szolgálatai és az olasz hatóságok közötti ülésekre már sor került, és továbbiakat 
terveznek, hogy a Bizottság képes legyen a helyzet nyomon követésére. A Bizottság ezzel 
összefüggésben az olasz hatóságokkal vizsgálja a közösségi környezetvédelmi jog 
alkalmazását a hulladékválság kezelésére és egy hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása 
érdekében tett intézkedések tekintetében.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények elhelyezkedését és sajátosságait tekintve 
megjegyzendő, hogy a nemzeti hatóságok feladata a hulladékgazdálkodási létesítmények 
megnyitásához kapcsolódó kockázatok értékelése, és a Bizottság nem avatkozhat be a nemzeti 
hatóságoknál ezen infrastruktúrák elhelyezkedése és sajátosságai kérdésében, amennyiben a 
határozatok megfelelnek a közösségi környezetvédelmi jognak.
Az acerrai energetikai célú hulladékégetőt illetően a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a fent 
említett, 2008. február 6-i rendelet megfelel a 2001/77/EK irányelvnek. Míg a hulladék 
biológiailag nem lebomló részéből termelt villamos energiát egyértelműen nem lehet 
megújuló forrásnak tekinteni az irányelv alkalmazásában, az irányelv nem akadályozza meg a 
tagállamokat abban, hogy az ilyen villamos energiát olyan támogatással állítsák elő, amely az 
irányelv szerint megújulónak tekintett forrásokból előállított villamos energia tekintetében 
rendelkezésre áll. Az ilyen támogatásnak azonban összeegyeztethetőnek kell lennie az EU 
állami támogatásokra vonatkozó szabályaival, és a Bizottság jelenleg vizsgálja e tekintetben a 
támogatási intézkedéseket.

Következtetés
A Bizottság addig folytatja a végrehajtási eljárást Olaszország ellen, amíg a közösségi 
környezetvédelmi jog jelenlegi megsértése meg nem szűnik. A hulladékgazdálkodási 
infrastruktúrák megfelelő hálózatának hiányát jelenleg tárgyalja a Bíróság, és az ügyre 
vonatkozó friss információk rendelkezésre állnak azt követően, hogy a Bíróság ítéletet hozott. 
A Bizottság a továbbiakban nyomon követi a helyzetet annak biztosítása érdekében, hogy a 
válság kezelésére tett intézkedések megfelelnek a közösségi környezetvédelmi jognak és az 
EU állami támogatásokra vonatkozó szabályainak.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

A 0683/2005., 0031/2006., 0026/2007., 0587/2007., 0756/2007., 0789/2007., 0910/2007., 
0991/2007., 1075/2007., 0012/2008., 0016/2008., 0209/2008., 0347/2008., 0955/2008., 
1011/2008., 1082/2008., 1223/2009., 0413/2010. és 0694/2010. számú petíciók.

Amint azt a campaniai hulladékválsággal kapcsolatos korábbi közleményeiben a Bizottság 
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kijelentette, eredetileg arra való hivatkozással indított jogsértési eljárást Olaszország ellen, 
hogy az nem megfelelően alkalmazta Campaniában a hulladékokról szóló keretirányelvet (a
hulladékokról szóló 2006/12/EK irányelv1). 2008 júliusában az EU környezetvédelmi jogának 
Campaniában történő folyamatos megsértésre tekintettel a Bizottság az ügyben az Európai 
Bírósághoz fordult (C-297/08. sz. ügy).
2010. március 4-én az Európai Bíróság kimondta, hogy a Campania régió utcáin található 
jelentős mennyiségű hulladék veszélyt jelent a környezetre és az emberi egészségre, valamint 
hogy a campaniai hulladékártalmatlanító hálózat elégtelen a települési hulladék megfelelő 
elhelyezésének biztosítására. A Bíróság ezért kimondta, hogy Olaszország Campaniában nem 
teljesítette az EU hulladékokra vonatkozó szabályait.

A Bíróság ítéletére hivatkozva a Bizottság arra kérte az olasz hatóságokat, hogy részletesen 
tájékoztassák őt a Bíróság ítéletének való megfelelés érdekében már meghozott, illetve 
tervezett intézkedésekről. Az olasz hatóságok válaszának megvizsgálását követően az 
illetékes bizottsági szolgálatok 2010 júliusában találkoztak az olasz hatóságokkal annak 
érdekében, hogy kifejtsék, milyen intézkedéseket tart a Bizottság nélkülözhetetlennek az ítélet 
hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében.

A fent említett jogsértési eljárással összefüggésben a Bizottság folytatni fogja a végrehajtási 
eljárást annak biztosítása érdekében, hogy az olasz hatóságok minél hamarabb meghozzák a 
Bíróság határozatának végrehajtásához szükséges intézkedéseket azzal, hogy megfelelően 
hozzáigazítják a campaniai hulladékgazdálkodási rendszert az EU környezetvédelmi jogához. A 
bizottsági szolgálatok fontosnak tartják továbbá, hogy az olasz hatóságok minél hamarabb új 
települési hulladékgazdálkodási tervet fogadjanak el és hajtsanak végre, továbbá hogy 
gondoskodjanak a Campania régióban több helyen felhalmozódott hulladékbálák azonnali 
elhelyezéséről.

5. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. március 3.

Az 1223/2009. és a 694/2009. számú petíciók tekintetében:

A petíció benyújtói aggasztónak találják, hogy Nápoly tartományban megnövekedett az olyan 
ipari üzemek és hulladéklerakók száma, amelyek esetlegesen illegális hulladékártalmatlanítási 
gyakorlatokkal hozhatók összefüggésbe, miközben valószínűsíthető a hulladéklerakók és a 
Nápoly környéki lakosság körében elterjedt daganatos megbetegedések közötti kapcsolat.

Arra kérik az illetékes nemzeti és regionális hatóságokat, hogy hozzanak intézkedéseket 
annak érdekében, hogy felmérjék az illegális hulladékártalmatlanítás jelenlegi mértékét, 
felszámolják a meglévő hulladéklerakókat, valamint a jövőben kövessék nyomon a 
hulladékártalmatlanításból eredő környezeti hatásokat és a regionális ipari területekről 
származó kibocsátásokat. Ez magában foglalja egy betegség-nyilvántartás létrehozását is, 
amely járványtani adatokat gyűjt a térség lakosságának egészségi állapotáról, többek között a 
ritka betegségek okozta megbetegedési és halálozási arányokról, ideértve a rákot is.

Az 1223/2009. számú petíció:

                                               
1 HL L 114., 2006.04.27., 9. o.
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A petíció benyújtója arra kéri az illetékes hatóságokat, hogy saját hatáskörüknek megfelelően
 figyeljék és ellenőrizzék a közigazgatási terület egészét és a szomszédos térségeket 

annak megállapítása érdekében, hogy fennáll-e szennyezés elektromágneses és/vagy 
radioaktív kibocsátások vagy bármely olyan egyéb anyag jóvoltából, amely az 
egészségre ismerten káros hatású;

 ilyen esetben tárják fel a szennyezés mértékét, valamint a hatályos jogszabályok 
alapján engedélyezett értékektől való eltérést; 

 vizsgáljanak meg minden olyan tényezőt, amely ilyen jellegű szennyezést okozhat;
 hozzanak azonnali javító intézkedéseket az ilyen jellegű szennyezés lehetséges okait 

illetően;
 ellenőrizzék a környezetvédelmi és közegészségügyi jogszabályok tiszteletben 

tartását; 
 folyamatosan figyeljék minden olyan térségbeli tényező közegészségre gyakorolt 

hatását, amely ilyen jellegű szennyezést okozhat;
 hozzanak létre Nápoly tartomány egészére vonatkozóan egy nyilvántartást a daganatos 

megbetegedések előfordulásáról, hogy biztosítsák a halálozások állandó nyomon 
követését és statisztikai célú rögzítését, még ha a vonzáskörzet jellemzői a rendes szint 
alatt maradnak is;

 biztosítsák, hogy egy, a területi önkormányzat által kijelölt megbízható szakértő jelen 
legyen valamennyi ellenőrzési művelet során.

Az 694/2010. számú petíció:

A petíció benyújtói kérik, hogy:
 tisztítsák meg a La Montanara-i, valamint az edilcementói, imeci és liccarblocki 

kőbányák területét; 
 állapítsák meg a kőbányák tartalmának pontos összetételét;
 kutatási és megelőzési célokra hozzák létre a daganatos megbetegedések 

nyilvántartását, annak érdekében, hogy nyomon követhessék a térségben elterjedt 
illegális hulladékártalmatlanítás egészségre gyakorolt esetlegesen káros hatásait.

A Bizottság észrevételei

A Bizottság csak a tagállamok által ráruházott hatáskörökön belül járhat el. 

Van lehetőség arra, hogy egyrészt lépéseket tegyenek Olaszországgal szemben az illegális 
hulladék-elhelyezés miatt, amennyiben a nemzeti hatóságok nem gondoskodnak megfelelően 
a vonatkozó uniós szabályozási keret végrehajtásáról (hivatkozva az Európai Bíróság által a 
C-297/078. sz. ügyben 2010. március 4-én hozott ítéletre, amely elmarasztalta Olaszországot 
a campaniai térségben végzett hulladékgazdálkodás elégtelensége miatt, valamint hivatkozva 
arra is, hogy a Bizottság nyomon követi az adott ítélet teljes körű tiszteletben tartását), 
másrészt hogy fellépjenek a takarmány és az élelmiszer lehetséges szennyezése miatt, amely 
az illegális hulladék-ártalmatlanítás eredményeként a levegő, a talaj vagy a felszín alatti vizek 
szennyezettségéből fakadhat, és amelyet már a sürgősségi riasztórendszerben is rögzítettek, 
amelynek segítségével megakadályozták a térségből származó szennyezett termékek 
értékesítését, harmadrészt pedig arra is lehetőség van, hogy ellenőrző rendszert vezessenek 
be.
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A Bizottságnak ugyanakkor nincs hatásköre arra, hogy a tagállami hatóságokat járványtani 
tanulmányok elvégzésére kötelezze, illetve hogy e tanulmányokat gondosan nyomon kövesse. 
A Bizottság tevékenysége e téren arra korlátozódik – amint azt a korábbi petíciókra adott 
válaszokban is kifejtette –, hogy segítse és ösztönözze a tagállamokat járványtani 
tevékenységük oly módon történő lebonyolításában, amely összhangban áll az uniós 
előírásokkal és módszerekkel, annak érdekében, hogy hosszú távon javulhasson a 
közegészségügyi adatok reprezentativitása és összehasonlíthatósága.
Ahhoz, hogy a nemzeti és regionális betegség-nyilvántartások adatellátása javulhasson, nem 
csupán a rákos betegségekhez kapcsolódó megbetegedési és halálozási adatokat kell 
rendelkezésre bocsátani, hanem az egyéb főbb és ritka krónikus betegségekhez, valamint a 
veleszületett rendellenességekhez köthető megbetegedési és halálozási adatokat is.
Következtetések

A Bizottság figyelmet szentel a Nápoly tartományban megvalósuló esetlegesen illegális 
hulladék-ártalmatlanításból fakadó egészségügyi kockázatoknak. Arra emlékeztet, hogy a 
hulladékokra vonatkozóan uniós jogszabályokat léptettek életbe annak érdekében, hogy az 
elérhető minimális szintre csökkentsék a lakosságot érintő egészségügyi kockázatokat.

A Bizottság egy jogsértési eljárás keretében már vizsgálja az olaszországi illegális 
hulladéklerakók kérdését. Az említett eljárás keretében – amely valamennyi olaszországi 
régióra, így Campaniára is kiterjed – a Bizottság figyelemmel kíséri, hogy az illetékes olasz 
hatóságok milyen előrelépést tettek az illegális hulladéklerakók felszámolása terén. A 
Bizottság továbbá megjegyzi, hogy nemzeti szinten büntetőjogi eljárás is folyik a campaniai 
illegális hulladéklerakók ügyében. 

Az illetékes olasz hatóságokat felkérik arra, hogy amikor létrehozzák a Nápoly tartomány 
egészét kiszolgáló nemzeti vagy regionális járványtani nyilvántartásokat vagy tökéletesítik a 
meglévő ilyen célú nyilvántartásokat – hogy hatékonyabban figyelemmel kísérhessék a 
környezetet érő lehetséges hatásokhoz kapcsolódó esetleges kedvezőtlen egészségügyi 
következményeket –, lépjenek kapcsolatba a Bizottsággal annak érdekében, hogy tájékoztatást 
kaphassanak a krónikus betegségek nyilvántartására vonatkozóan más tagállamokban 
alkalmazott helyes gyakorlatokról1 2 . 

                                               
1Közös európai fellépés a rák ellen – nyomon követés: 
http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/docs/ev_20101208_co07_en.pdf

2 European Surveillance of Congenital Anomalies (a veleszületett rendellenességek európai figyelőrendszere):  
http://www.eurocat-network.eu


