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Tárgy: M.L.G. olasz állampolgár által a „Rifiutarsi” nevű tiltakozó mozgalom 
nevében benyújtott 1180/2012. számú petíció az olaszországi Campania 
tartománybeli Agro Nolano terület környezetvédelmi helyzetéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói aggodalmukat fejezik ki amiatt, hogy az Agro Nolano területen illegálisan 
mérgező hulladék elhelyezése zajlik, különösen Nola, San Vitaliano, Saviano és Palma 
Campania városokban.

A petíció benyújtói rámutatnak, hogy a hulladékot elégetik, ami az egészségre és a 
környezetre egyaránt rendkívül káros mérgező kibocsátást eredményez. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

Az Európai Bizottság a campaniai hulladékgazdálkodással kapcsolatos 2007/2195. számú 
kötelezettségszegési eljárás keretében folyamatosan kapcsolatban áll az olasz hatóságokkal. E 
kapcsolattartás során a Bizottság felvetette a Campaniában – és elsősorban Nápoly és Caserta 
megyében – ellenőrizetlenül zajló hulladékégetés kérdését is, és sürgette az olasz hatóságokat, 
hogy hozzák meg a szükséges intézkedéseket. Az olasz hatóságok által rendelkezésre bocsátott 
tájékoztatás szerint Campaniában létrejött egy különleges munkacsoport, melynek feladata a 
régió területének felügyelete az ellenőrizetlen hulladékfeldolgozás elleni küzdelem érdekében.
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Ki kell emelni, hogy a környezeti felelősségről szóló 2004/35/EK irányelv1 olyan, az irányelv 
meghatározása szerinti környezeti károk esetén alkalmazandó, amelyek a földterületet (az 
emberi egészség károsodásának jelentős kockázatával járó szennyeződés), a vizet (a vizek 
állapotára vagy potenciáljára jelentős hatást gyakorló károk) vagy a biológiai sokféleséget (a
védett fajokra vagy a természetes élőhelyekre jelentős hatást gyakorló károk) érintik. 
Amennyiben az illetékes nemzeti hatóságok arra a következtetésre jutnak, hogy a kár jelentős, 
és ok-okozati összefüggést állapítanak meg a felelős gazdasági szereplő és a károsodás között, 
az érintett szereplőnek felszámolási intézkedéseket kell megállapítania, melyeket az illetékes 
nemzeti hatóságoknak jóvá kell hagyniuk. 

Következtetés

A Bizottság a fent említett kötelezettségszegési eljárás keretében továbbra is ellenőrizni fogja a 
campaniai hulladékgazdálkodás helyzetét. A Bizottság azonban nem helyettesítheti az illetékes 
nemzeti hatóságokat, mivel az EU-szerződések értelmében az uniós jog végrehajtása a nemzeti 
hatóságok feladata, és a Bizottság elsősorban különféle eszközök segítségével, például 
kötelezettségszegési eljárás indítása révén ösztönözheti erre őket. Ahogyan feljebb már 
említettük, a Bizottság a campaniai hulladékgazdálkodás ügyében már megindította a 
kötelezettségszegési eljárást, és ennek keretében folyamatosan felügyeli, hogy az olasz 
hatóságok megteszik-e a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
hulladékgazdálkodást az emberi egészség és környezet veszélyeztetése nélkül végezzék.

                                               
1 A környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló 2004/35/EK 
irányelv (HL L 143., 2004.4.30., 56. o.)


