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Tárgy: Emilia Accardo olasz állampolgár által benyújtott 0424/2011. számú petíció 
egy Alta Irpinia (Campania, Olaszország) területén létesítendő új 
hulladéklerakó elleni tiltakozásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy Avellino tartományban – ahol ő maga is él – javarészt 
mezőgazdasági jellegű gazdasági tevékenységet folytatnak. Véleménye szerint a 
hatóságoknak nem lenne szabad jóváhagyniuk egy, a Nápolyból érkező hulladék befogadására 
szolgáló új hulladéklerakó létesítését, tekintettel az ilyen létesítménnyel járó, a polgárok 
egészségével és a környezet károsodásával kapcsolatos kockázatokra. A petíció benyújtója azt 
szeretné, ha mindenki szelektíven gyűjtené a hulladékot és eleve csökkentené annak 
mennyiségét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. július 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 30.

Amint a Bizottság a campaniai hulladékválsággal kapcsolatos korábbi közleményeiben 
kijelentette, 2008 júliusában azért utalta Olaszországot a Bíróság elé, mert az Campaniában 
nem alkalmazta megfelelően a hulladék-keretirányelvet (a hulladékokról szóló 2006/12/EK 
irányelv1).
                                               
1 HL L 114., 2006.4.27., 9. o.
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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 hulladék megfelelő 
elhelyezésének biztosítására. 

Az említett jogsértési eljárással összefüggésben a Bizottság folytatja a jogszabály 
alkalmazásának kikényszerítésére irányuló fellépését 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 uniós környezetvédelmi joghoz. 

Campaniában a szelektív hulladékgyűjtés külön kérdése tekintetében a Bizottság az olasz 
hatóságokkal szemben kitart amellett, hogy Campania régióban, és különösen Nápolyban 
fokozni kell a szelektív hulladékgyűjtést.

Egy új hulladéklerakó Irpiniában való esetleges megnyitásának külön kérdése tekintetében 
meg kell jegyezni, hogy a hulladékkezelő létesítmények megnyitásához kapcsolódó 
kockázatelemzés a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik, és a Bizottság mindaddig nem 
léphet fel a nemzeti hatóságoknál e létesítmények elhelyezkedése és jellemzői tekintetében, 
amíg az általuk hozott határozatok összhangban állnak az uniós joggal, és különösen az egyes 
köz- és magánprojektek környezetre gyakorol hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK 
irányelvvel1 és a hulladékok tárolásáról szóló 1999/31/EK irányelvvel2. E szakaszban a 
Bizottságnak nincs oka feltételezni, hogy az olasz hatóságok – ha valóban úgy döntenek, 
hogy új hulladéklerakót nyitnak Irpiniában – nem tartják majd be a fent említett irányelveket.

                                               
1 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
2 HL L 182., 1999.7.16., 1. o.


