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A Campaniába látogató küldöttség a Petíciós Bizottság által kijelölt három hivatalos tagból, 
valamint négy hivatalból részt vevő tagból, az Európai Parlament Campaniában megválasztott 
képviselőiből állt. A tényfeltáró látogatások lebonyolítása során az érintett országban 
megválasztott képviselők nem vehetnek részt hivatalos minőségükben. A jelentést a 
küldöttség vezetőjének irányításával állították össze, és ahhoz valamennyi küldöttségi tag 
hozzájárult.

A küldöttség tagjai:
Judith A. Merkies (a küldöttség vezetője) (S&D, Hollandia)
Peter Jahr (EPP, Németország)
Margrete Auken (Zöldek, Dánia)

Hivatalból részt vevő tagok:
Erminia Mazzoni, a Petíciós Bizottság elnöke  (EPP, Olaszország)
Crescenzio Rivellini (EPP, Olaszország)
Andrea Cozzolino (S&D, Olaszország)
Vincenzo Iovine (ALDE, Olaszország)  

A látogatás célja 

A látogatás célja a beérkezett 15 petícióban1 foglalt állítások vizsgálata volt, amelyeket a 
Bizottság már megtárgyalt részben az előző jogalkotási ciklus során, részben 2009 
decemberében, a petíciók benyújtóinak meghallgatásakor, valamint 2010 januárjában, amikor 
a nemzeti hatóságok lehetőséget kaptak álláspontjuk kifejtésére. 

A küldöttség tagjai találkoztak a petíciók benyújtóival és a helyzet által a legközvetlenebbül 
sújtott helyi közösségekkel, a meglátogatott különböző hulladékkezelő telepeket igazgató 
társaságokkal, valamint az illetékes helyi, regionális és nemzeti hatóságokkal. A küldöttség a 
független nézetek meghallgatása érdekében tudományos kutatók (geológusok, 
epidemiológusok, környezetvédők és szociológusok) véleményét is kikérte. A találkozókra 
Nápolyban, Beneventóban és a helyszínen került sor.

E jelentés a tagok látogatás alatt tett észrevételein és azon a nagyszámú dokumentumon 
alapul, amelyeket a tagok rendelkezésére bocsátottak, illetve amelyeket a jelentés egyes 

                                               
1 A Vincenzo Marmora által benyújtott, 683/2005. számú petíció a Basso dell’Olmo-i hulladéklerakóról
A Giampiero Angeli által benyújtott, 31/2007. számú petíció az állattoxikológiáról
A Monica Sepe által benyújtott, 26/2007. számú petíció a Valle delle Masseriába tervezett hulladéklerakóról
A Marina Salvadore által benyújtott, 587/2007. számú petíció a campaniai hulladékhelyzetről
A Giovanni Roviello által benyújtott, 756/2007. számú petíció az Ariano Irpino-i hulladéklerakóról
A Gigliola Izza által benyújtott, 789/2007. számú petíció a Taverna del Ré-i Ecobailsról
A Francesca di Pasquale által benyújtott, 910/2007. számú petíció a campaniai hulladékhelyzetről
A Vincenzo Gala által benyújtott, 991/2007. számú petíció a campaniai hulladékhelyzetről
A Francesco Miglino által benyújtott, 12/2008. számú petíció a hulladékégetőkre vonatkozó átláthatóságról
A Francesco Castelli által benyújtott, 16/2008. számú petíció a campaniai hulladékhelyzetről
A Sebastiano Perrone által benyújtott, 209/2008. számú petíció a campaniai hulladékhelyzetről
A Tommaso Esposito által benyújtott, 347/2008. számú petíció az acerrai hulladékégetőről
Az F. K. által benyújtott, 955/2008. számú petíció a chiaianói hulladéklerakóról
Az Antonia Schiatarella által benyújtott, 1011/2008. számú petíció a chiaianói hulladéklerakóról
A Raffaele Pacilio által benyújtott, 1082/2008. számú petíció a gumiabroncsok illegális égetéséről
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elemeinek bővebb alátámasztása vagy az általános kutatási követelményeknek való 
megfelelés érdekében beszereztek.

Az érintett jogszabályok

Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a petíciók benyújtói által hivatkozott EK-jogszabályokról:

Irányelv 
száma Valamint Cím Tárgy

92/43/EGK Élőhelyek
Salerno tartománybeli 
hulladéklerakók helyszínei

1999/31/EK Hulladéklerakók Chiaiano, Terzigno
2000/532/EK 91/689/EGK Veszélyes hulladékok gumiabroncsok égetése

2000/76/EK Hulladékok égetése
a hulladékégetés 
minimumkövetelményei

2001/77/EK
Villamosenergia megújuló 
forrásokból

Üzemanyag Acerra 
számára

2003/35/EK 85/337/EGK; 97/11/EGK Aarhus Nyilvános konzultáció

2006/12/EK 
2008/98/EK

75/442/EGK; 
91/156/EGK

a hulladékokról szóló 
keretirányelv

a hulladékártalmatlanító 
létesítmények integrált és 
megfelelő kerete

2008/8/EK 96/61/EK

a környezetszennyezés 
integrált megelőzése és 
csökkentése (IPPC)

az integrált 
környezetvédelmi 
engedélyrendszer hatálya 
alá tartozó ipari 
létesítmények

Olaszországot az Európai Bíróság elítélte néhány fenti irányelv megsértése miatt 2007-ben, és 
a közelmúltban, 2010-ben.

Ügyszám Megsértett irányelvek Határozat

C-135/05
veszélyes hulladékok és 
hulladéklerakók

75/445/EGK, 91/156/EGK, 
1999/31/EK ápr.

C-297/08

az integrált 
hulladékártalmatlanítási stratégia 
hiánya Campaniában 2006/12/EK (kodif. 75/442/EGK) márc. 04.

A hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv különösen fontos befolyást gyakorol az 
emberek hétköznapjaira. Kulcsfontosságú terület a bizottság számára, amelyhez gyakran 
érkeznek be ilyen tárgyú petíciók. Az irányelv 34 preambulumbekezdést tartalmaz, 
amelyekről elmondható, hogy az 1. cikkben meghatározott általános cél mellett a jogszabály 
céljainak és célkitűzéseinek paramétereit testesítik meg. A tagállamok 2001. április óta 
kötelesek alkalmazni ezt az irányelvet, a már meglévő hulladéklerakókra vonatkozóan a 
szabályok nyolc évvel később váltak kötelezővé. A paraméterek kiterjednek az alábbiakra:

 a hulladéklerakókat megfelelően ellenőrizni kell, ideértve a belépéskori 
szemrevételezést is, továbbá úgy kell kezelni, hogy az megelőzze vagy csökkentse a 
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környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásokat és a közegészségügyet érintő 
kockázatokat;

 világosan meg kell jelölni azokat a követelményeket, amelyeknek a hulladéklerakó 
telepek elhelyezkedés, feltételek, működtetés, ellenőrzés és bezárás szempontjából 
meg kell hogy feleljenek, valamint azokat a megelőző és óvintézkedéseket, amelyeket 
rövid és hosszú távon meg kell tenni a környezet veszélyeztetése, és közelebbről a 
talajvíz olyan szennyezése ellen, amelyet a csurgalékvíznek a talajba való 
beszivárgása okoz;

 a hulladékokra és hulladéklerakókra vonatkozó szigorú működési és műszaki 
követelmények meghatározása, olyan intézkedések, eljárások és iránymutatások 
biztosítása, amelyek – amennyire lehetséges – megakadályozzák vagy csökkentik a 
hulladék lerakásából eredő, környezetre gyakorolt negatív hatásokat, különösen a 
felszíni vizek, a talajvíz, a talaj és a levegő szennyezését, és a globális környezetre 
gyakorolt negatív hatásokat, beleértve az üvegházhatást, valamint minden ezekből 
eredő, az emberi egészséget veszélyeztető tényezőt, a hulladéknak a lerakóban való 
elhelyezésétől kezdve a hulladéklerakó teljes életciklusa alatt.

Az irányelv 1. mellékletében foglalt, a hulladéklerakókra vonatkozó általános követelmények 
között az egyik „a hulladéklerakó határának lakó- és üdülőövezetektől, vízi utaktól, felszíni 
vizektől és más mezőgazdasági vagy lakott területektől való távolságát” érinti. Figyelembe 
kell venni a talajvíz, parti víz vagy környezetvédelmi övezetek előfordulását is a területen.

Háttér

A Campania tartományban bekövetkezett hulladékválság a legdrámaibb fejezete a problémás 
hulladékkezelés történetének, amely Olaszország számos részét, többek között Laziót, 
Calabriát, Szicíliát is érinti, és talán jól jelképezi Olaszország déli részének általánosabb, 
elhúzódó elhanyagoltságát és gazdasági fejlődésének hiányát. Mindezen régiókban 
hulladékügyi vészhelyzetet hirdettek az 1990-es években; különleges hatáskörrel és 
forrásokkal rendelkező kormánybiztosokat jelöltek ki. A legtöbb esetben a biztosok az érintett 
régiók elnökei vagy prefektusai voltak.

Rastrelli kormányzó volt az első hulladékügyi biztos, akit 1994-ben neveztek ki 
Campaniában. Nagyratörőnek tűnő tervvel állt elő, miszerint a – többnyire megtelt és 
súlyosan szennyezett – hulladéklerakók használatáról integrált hulladékkezelési ciklusra kell 
áttérni. E terv a jó minőségű, hulladékból származó üzemanyag (CDR vagy Ecobail-
csomagok) előállításán nyugodott a hulladékégetőkön keresztüli energiatermelés számára. A 
szerves maradványokat a meglévő hulladéklerakók helyreállítására tervezték felhasználni. 
Ezzel párhuzamosan stratégiát dolgoztak ki a háztartási hulladék mennyiségi csökkentésére és 
újrahasznosítására.

A teljes hulladékciklus lebonyolítására, azaz két hulladékégető, valamint hét Ecobail csomag-
és szerveshulladék-előállító létesítmény megépítésére kiírt pályázatot a FIBE nyerte el 2000. 
március 20-án, és a mai problémák egyik fő okát sokan abban látják, hogy a FIBE nem tett 
eleget a szerződés feltételeinek.
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A hulladék Ecobail-csomagok és szerves hulladék előállítását célzó szelektálását nem a 
törvény betartásának kellő figyelembevételével végezték; fontos kérdés a hulladék szűrésének 
vagy szelektálásának hiánya. A jelentős mennyiségű ipari, veszélyes vagy radioaktív 
hulladékot, ásványi olajokat, használt gumiabroncsokat, gyúlékony folyadékokat stb. 
tartalmazó, veszélyes hulladéknak minősülő hulladékot soha nem lenne szabad háztartási 
hulladékkal vagy szerves hulladékkal összekeverni vagy együtt tárolni. Ennek 
eredményeképpen a becslések szerint mintegy hatmillió nem megfelelő minőségű, és 
gyaníthatóan veszélyes hulladékot tartalmazó Ecobail-csomag gyűlt fel. Ezenkívül, mivel nem 
lehetett hol elégetni őket, ideiglenes tárolólétesítményekben halmozták fel őket, és 
hulladéklerakók teltek meg szelektálatlan – sőt, talán szennyezett – hulladékkal. A küldöttség 
Taverna del Rében és Ferandellében meglátogatott két ilyen ideiglenes tárolólétesítményt; a 
helyi lakosság komoly aggodalmának ad hangot a levegő- és vízszennyezés, valamint az 
egészségükre gyakorolt hatások miatt. Jelenleg az Ecobail-hátralékot „mumifikálódottnak” 
tekintik, ami azt jelenti, hogy hőértéke túl nagy ahhoz, hogy a pillanatnyilag rendelkezésre 
álló hulladékégetőben elégessék.1

Az első hulladékégetőt csak 2010 márciusában helyezték üzembe Acerrában. Az első és 
egyetlen hulladékégető üzembe helyezésében bekövetkezett késedelmeknek számos oka van. 
A kiválasztott helyszín, Acerra, már erősen szennyezett terület volt, ahol a lakosság évekkel 
ezelőtt ígéretet kapott a környezet rendezésére. Az építkezést részben ennek 
eredményeképpen véget nem érő jogi viták késleltették, nemcsak a létesítmény helyszínével, 
hanem a FIBE által javasolt technikai jellemzőkkel kapcsolatban is, amelyek teljes mértékben 
anakronisztikusak voltak. A mai formájában a küldöttség által is meglátogatott létesítményt 
ezért nem a FIBE, hanem a Partenope Ambiente fejezte be, amely aktualizálta a projektet és 
immáron a létesítmény igazgatásáért felel. A FIBE-vel kapcsolatban jelenleg folyik a 
vizsgálat2

Ráadásul a háztartási hulladék mennyiségének csökkentése és újrahasznosítása terén 
minimális az előrelépés; Nápoly lakosai jelenleg átlagosan napi 2,2 kg szemetet termelnek (az 
1,4 kg-os uniós átlaggal szemben), és ennek csupán 8%-át hasznosítják újra (a 23%-os uniós 
átlaggal szemben).3. Így a háztartási és egyéb hulladékok továbbra is akadálymentesen 
kerültek a hulladéklerakókba, a látszat szerint némely esetben különböző típusú ipari 
hulladékokkal keverve. Mivel számos hulladéklerakót stratégiai fontosságú területté 
nyilvánítottak, a polgárokat és a helyi hatóságokat megakadályozták annak ellenőrzésében, 
hogy ténylegesen mi kerül a lerakókba. A hulladéklerakók túlnyomó többsége 
magánüzemeltetésben van, és egyáltalán nem világos, hogy milyen engedély vagy 
jogosítvány alapján; sok közülük állítólag a Camorra és szervezett bűnözői csoportok kezében 
van, illetve volt. A küldöttség Salerno tartományban meglátogatott két magán-
hulladéklerakót, Basso dell’Olmóban és Macchia Sopranóban, valamint felkereste a Valle 
delle Masseriába tervezett új hulladéklerakó helyszínét.

                                               
1 Linee di Piano 2010-2013 per la Gestione dei Rifiuti Urbani, 37. o.
2 A Petíciós Bizottság tudomásul vette az Impreglio spa, Fisia Italimpianti spa és Fibe spa által tett kijelentés 
ellentmondását. A dokumentumok a titkárságon megtekinthetőek.
3 Az Eurostat 43/2010. számú sajtóközleménye – 2010. március 19., 2008-ra vonatkozó adatok, amikor is a 
válság legsúlyosabb időszakát élte, így azok nem feltétlenül tükrözik a jelenlegi helyzetet
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A legutóbbi hulladékügyi vészhelyzet során, amikor a legtöbb petíciót benyújtották, 2008. 
július 14-én törvényt léptettek érvénybe,1

 amely a hulladékkezelési ciklust a nemzeti Polgári Védelmi Ügynökségre (PVÜ) 
bízza, 

 amely a vészhelyzet záró időpontját 2009. december 31-ében állapítja meg,
 amely a hulladékkezelő létesítményeket „stratégiai fontosságúnak” nyilvánítja, és 

katonai felügyelet alá helyezi, valamint kiterjeszti rá a hivatali titokról szóló törvény 
hatályát,

 amely engedélyezi tíz hulladéklerakó és négy hulladékégető létesítését,
 amely az önkormányzatok és tartományok számára kötelező újrahasznosítási célokat 

határoz meg (2009: 25%; 2010:35%; 2011:50%)

A küldöttség meglátogatta a chiaianói és a terzignói hulladéklerakókat, valamint az acerrai 
hulladékégetőt.

Maga a biztosi rendszer komoly kritikák tüzébe került, és több bírósági vizsgálat van 
folyamatban.  A hulladék vészhelyzeti biztosok általi kezelését ezért a lakosság körében sokan 
inkább a probléma részének, mint megoldásának tekintik.

Fontos megjegyezni, hogy az Európai Bizottság 2007-ben úgy határozott, hogy a 2006–2013 
közötti finanszírozási időszakra a hulladékokkal kapcsolatos projektekre elkülönített 
hozzájárulásból 135 millió euró, valamint a 2000–2006 közötti finanszírozási időszakból 
további 10,5 millió euró kifizetését a biztosi rendszer felszámolásáig felfüggeszti.

A biztosok által irányított szükségállapot fő jellemzője a biztosok azon felhatalmazása, hogy a 
szabályozástól és az ellenőrzésektől eltérjenek, beleértve többek között a környezeti 
hatásvizsgálat és a közbeszerzési jogszabályok alóli kivételeket, és úgy tűnik, hogy szinte 
ellenőrzés nélkül férnek hozzá állami forrásokhoz. Ráadásul felhatalmazással bírtak annak 
eldöntésére is, hogy mely társaságokkal kötnek szerződést szállításra, munkálatok 
elvégzésére, a létesítmények, hulladéklerakók és hulladékégetők számára biztosítandó 
helyszínre, és semmi sem kötelezte őket arra, hogy az általuk hozott határozatokról a helyi 
hatóságokat és a lakosságot tájékoztassák.

A vészhelyzet idején következésképpen a döntéseket sietve hozták meg, a lakosság 
aggodalmainak figyelembevétele nélkül. A helyszínnel, a hulladéklerakókra szállítandó 
hulladékok jellegével és mennyiségével, illetve a négy hulladékégető objektív 
szükségességével kapcsolatos mindennemű vitát felfüggesztettek azért, hogy még több helyet 
szerezzenek a régi és új hulladék gyors és ellenőrzés nélküli elhelyezésére. A hulladék 
kérdését pusztán logisztikai problémának tekintették, és mindennemű környezetbiztonsági, 
egészségügyi, illetve közép- és hosszú távú, a hulladék szelektálásával, újrahasznosításával 
vagy mennyiségének csökkentésével összefüggő irányítási megfontolást félretettek, így ezek 
voltaképpen jelentéktelenné váltak.

A helyzet ellen tiltakozó vagy alternatív megközelítéseket javasló polgárokat marginalizálták 
vagy ügyet sem vetettek rájuk. A petíciók benyújtói többek között arról panaszkodtak, hogy 
képtelenek voltak egyértelmű információkhoz jutni azt illetően, hogy mi folyik területükön, 
                                               
1 D.L. 23 maggio 2008, n 90 convertito in legge del 14 luglio 2008 n.123
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ahol számos esetben már hosszú ideje illegális hulladéklerakás vagy környezetszennyezés 
zajlott. Másrészt egyes sajtóorgánumok azt hangoztatják, hogy a hulladékválságért elsősorban 
a lakosság és a pártok a felelősek, akik nem akartak területükre hulladékégetőt és 
hulladéklerakót engedni. Azzal vádolják őket, hogy a NIMBY („csak ne az én udvaromba”) 
szindrómában szenvednek.

A nemzeti politikai hatóságok fő reakciója az volt, hogy a hulladéklerakókat és az acerrai 
hulladékégetőt szigorú katonai ellenőrzés alá vonták. E területeken még a helyi rendőrségnek 
sincs joga eljárni, amint annak a küldöttség is tanúja lehetett. A közelmúltban 
letartóztatásokra is sor került nyilvános tüntetések során. A megválasztott helyi képviselőket, 
köztük (a Chiaianóhoz közeli) Marano polgármesterét is több hónapig távol tartották saját 
választókörzetétől. Nyilvánvaló, hogy a polgárok és a hatóságok közötti viszony súlyosan 
megromlott; hogy a Benevento tartomány hulladékgazdálkodási jelentését idézzük: „A 
hulladékkezelési vészhelyzet és a biztos általi elhúzódó irányítás mély sebeket ejtett a 
polgárok és az intézmények közötti viszonyon, a bizalmatlanság légkörét hozta létre, amit 
haladéktalanul orvosolni kell egy megállapodás révén annak elkerülésére, hogy ilyen helyzet 
valaha is újra előálljon.”

Egészen nyilvánvaló, hogy a környezet védelmét és a polgárok egészségét szolgálni hivatott, 
következetes hulladékkezelési programot előíró európai jogszabályok legfontosabb előírásait 
súlyosan megsértették, először a hosszú időn át tartó önelégültség, korrupció és tétlenség 
révén, amit a probléma megoldására tett sikertelen próbálkozás követett, majd pedig a rövid 
ideig alkalmazott vészhelyzeti intézkedések által, amelyek aláásták a lakosság intézményekbe 
vetett bizalmát.

2010 februárjában a Campaniai Régió elfogadta „A kommunális hulladék kezelésére 
vonatkozó iránymutatások 2010–2013”1 című dokumentumot, és életbe lépett az a törvény, 
amely véget vetett a 15 évig tartó vészhelyzeti hulladékgazdálkodásnak. Ez azt jelenti, hogy a 
hulladékciklus kezelésének felelőssége visszaszáll a régióra. Az öt tartománynak magának 
kell irányítania a kommunális hulladék begyűjtését és szelektálását, valamint a 
hulladéklerakókat, míg a PVÜ még egy évig felel a hulladékégetőkért. A tartományok
felkérhetik a PVÜ-t, hogy egy évig nyújtson nekik segítséget a teljes ciklus kezelésében.  Az 
államtitkokról és a hadsereg szerepéről szóló törvény időbeli hatályát szintén 
meghosszabbították egy évvel.

A 2010. március végén tartott regionális választásokon új kormányzópártot választottak, 
amelynek kormányalakítási folyamata a látogatás idején zajlott.

Szervezett bűnözés

A küldöttség tagjainak figyelmét felhívták a szervezett bűnözői csoportok jövedelmező 
hulladékkezelési folyamatban betöltött szerepére. A szervezett bűnözés és a hulladékkezelés 
kapcsolata hosszú múltra tekinthet vissza. Vannak arra utaló jelek, hogy a Camorra észak-
olaszországi ipari üzemek veszélyes hulladékát évtizedeken át délre szállíttatta és több száz 
illegális hulladéklerakóba, sőt a tengerbe döntötte. Ha ezen illegális tevékenység állítólagos 
méretei közel járnak a valósághoz, elképzelhetetlen, hogy a hatóságok, vagy legalábbis 

                                               
1  21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti, Deliberazione n 75 del 5 febbraio 2010
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néhány hatóság ne tudott volna róla. Az újonnan megválasztott testületek világosan 
kinyilvánították, hogy a probléma kezelésén dolgoznak, alapvetően a hulladéklerakókhoz 
érkező hulladék szigorú nyomon követhetőségének betartatása révén.

A kérdés talán kevésbé ismert eleme az úgynevezett „társadalmilag hasznos munkások” 
tömeges alkalmazása a 21. század első éveiben, akik állítólag Ecobail-t előállító elkülönítő 
üzemekben dolgoztak. E csoport létrejötte az 1970-es évek társadalmi felemelkedésére és 
városi válságaira nyúlik vissza. Az egész 1974-ben egy kolerajárvánnyal indult, amely miatt a 
nápolyi kikötőben halászok estek ki a munkából. A hatóságok intézkedéseket hoztak arra, 
hogy átképezzék őket, és az állami szektorban kapjanak munkát. Ezzel munkanélküliek más 
csoportjait arra késztették, hogy különböző politikai színezetű szövetkezeteket hozzanak létre, 
és hasonló mentőkötelet követeljenek. Tevékenységük egyre erőszakosabbá fajult, a városi 
gerillákéhoz hasonlóvá, és közülük egyesek szoros kapcsolatokat építettek ki a Camorrával.
Bűnözők által fenntartott fiktív munkahelyek kiterjedt rendszere jött így létre. Ebből a körből 
mintegy 2300 embert vettek fel. A jelek szerint ténylegesen csak 200-an járnak be dolgozni.1

A vészhelyzeti biztosok általi irányítás és a problémák megoldásának sikertelensége, amit az 
intézményi ellenőrzések és egyensúlyok hiánya csak tetézett, számos megfigyelő szerint 
csupán a szervezett bűnözés új lehetőségeit teremtette meg. Ahol a politikusok és a hatóságok 
kudarcot vallottak, ott a Camorra jelent meg, és megoldást kínált – valamint valószínűleg 
jutalmat is a hallgatásért, és fenyegetést azoknak, akik ki merik nyitni a szájukat.

A küldöttség megállapításai

Találkozó a nemzeti hatóságokkal: a Miniszterek Tanácsának munkacsoportjával (prof. 
Roberto Adam), a Polgári Védelmi Ügynökséggel (Dr. Nicola Dell’Acqua), Campania 
kormányával (Dr. Raimondo Santacroce) Campania kormányával: Dr Raimondo Santacroce)

A PVÜ ismertette azokat az eredményeket, amelyeket a legutóbbi vészhelyzet és a 2008. 
július 14-i 123. sz. törvény elfogadása óta értek el, amikor is felkérték őket az akut válság 
megoldására. Megbízásuk arra szólt, hogy a szemét eltűnjön Nápoly utcáiról, és a 
hulladékkezelésre vonatkozó felelősség 2009 végére visszaszálljon a régióra. Megbízatásukat 
ezért rövidtávúnak gondolták, és az alábbiak tekintetében lezártnak tekintik:
a) Az acerrai hulladékégető működik, villamos energiát táplál a hálózatba, és napi 8 000 

eurós jövedelmet termel.2 A 2010-ben Acerrába szállított, hulladékból származó 
üzemanyagot előzetesen kezelik, így az nem jelent veszélyt a környezetre nézve, amit 
tanúsított mérési adatok igazolnak. Becsléseik szerint a közeljövőben két további 
hulladékégetőre lesz szükség.

b) Az eredetileg tervezett 10 hulladéklerakóból ötöt korábban már szennyezett helyen 
létesítettek, és ezeket a jogszabálynak való megfelelés céljából kitisztították és már 
működnek. Két további hulladéklerakóra adtak ki engedélyt. A régió éppen most veszi át a 
felelősséget, és mintegy három évre elegendő hulladéklerakó-kapacitással rendelkezik.

c) Az önkormányzatok számára ösztönzőkből és büntetésekből álló rendszert ajánlottak a 
hulladékmennyiség csökkentésére irányuló nagyratörő célok elérésére, és az 

                                               
1 Gabriella Gribaudi: Il ciclo vizioso dei rifiuti campani
2 A Petíciós Bizottság tudomásul vette az Impreglio spa, Fisia Italimpianti spa és Fibe spa által tett kijelentés 
ellentmondását. A dokumentumok a titkárságon megtekinthetőek.
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újrahasznosított hulladék arányának növelésére. Az újrahasznosított hulladékra 
vonatkozóan 2009 végére elérendő cél 25% volt, amely értéket a küldöttség néhány tagja 
megkérdőjelezett. Az előrelépések elismerése mellett azonban hatalmas különbségek 
tapasztalhatók az egyes önkormányzatok között. További erőfeszítéseket kell tenni a 
jelenleg 2 200 t/napra becsült hulladékmennyiség csökkentésére.

d) A jelentések 100 olyan személy letartóztatásáról szólnak, akiket illegális hulladéklerakás 
során értek tetten.

A küldöttség tagjai kérdéseket tettek fel a helyi képviselőknek az Európai Bíróság 2010. 
március 4-i határozatával, a hulladéklerakók használatának továbbra is igen hangsúlyos 
voltával, valamint azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy mit lehet kezdeni a múltbeli 
örökséggel. Válaszukban kifejtették, hogy készek kezeskedni az ő felügyeletük alatt 
létrehozott valamennyi létesítmény biztonságáért és megfelelőségéért, ám a korábban 
létrehozottakért nem. A megbeszélés érzékeltette, hogy a PVÜ egyértelműen a 
visszavonulásra készül. A hivatalból jelen lévő tagok köszönetet mondtak a PVÜ-nek az akut 
válság megoldásáért; szóltak az újrahasznosítási arány növelésének szükségességéről, az 
Ecobailcsomag-örökség kezelésének problémájáról és további hulladékégetők építésének 
szükségességéről.

Látogatás a chiaianói (NA), terzignói (NA), Basso dell’Olmo-i (SA), Macchia Soprano-i 
(SA), és Valle della Masseria-i hulladéklerakókban, a Taverna del Ré-i (NA) és fernadellei 
(CA) tárolóhelyeken és az acerrai (NA) hulladékégetőben

A küldöttség a chiaianói hulladéklerakóba nem azon a bejáraton léptek be, ahol a petíciók 
benyújtói és a sajtó képviselői várták őket, hanem az azzal szemközti bejáraton. Arra való 
hivatkozással, hogy a telep „stratégiai fontosságú”, a PVÜ nem akarta engedélyezni a belépést 
a petíciók benyújtói és a sajtó számára, noha azt hivatalosan előre kértük.

A küldöttség vezetője hosszas tárgyalásba kezdett az engedély megszerzése érdekében. Az a 
kompromisszum született, hogy a listán név szerint megnevezett újságírókat a másnapra 
tervezett látogatások során beengednék a helyszínre. Így a chiaianói hulladéklerakóban tett 
látogatás a petíciók benyújtói és az újságírók nélkül folytatódott.

A PVÜ jelentésében ismerteti a telep 2008 végén/2009 elején lezajlott megtisztítását. A telep 
nehézfémek és azbeszt révén részben fertőzött volt. Erőfeszítéseiket az elmúlt télen 
bekövetkezett heves esőzések próbára tették, de ezen a PVÜ szerint sikerült felülkerekedniük.

A küldöttség tagjainak a szemle során az volt a benyomásuk, hogy a hulladéklerakó alsó 
szigetelésével megtették a szükséges óvintézkedéseket a csurgalékvíz víztartó rétegekbe való 
beszivárgása ellen. A petíciók benyújtóinak állítása szerint a szigetelés felszakadt azt 
megelőzően, hogy arra hulladékot borítottak volna, ami a talajvíz szennyezésének 
kockázatával jár NEM LOGIKUS. Arra utaló jelek is láthatók voltak, hogy a hulladékot 
előírásszerűen talajjal fedték le. Természetesen nehéz megállapítani, hogy ez rendszeresen 
történik, vagy csak a látogatók miatt, eseti jelleggel végezték-e el. A telep védett területen 
való elhelyezkedése problémát jelent.

A PVÜ állítása szerint az erre a telepre szállított hulladékot a mérgező elemek tekintetében 
ellenőrzésnek vetik alá, ám ellenőrző rendszer létezésére semmi sem mutatott; a bejáratnál a 
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nukleáris (jellemzően kórházi eredetű) hulladék ellenőrzésére szolgáló készülék volt látható.
Ugyanitt a PVÜ két videokamerát mutatott meg, amelyek a szállításokat a hét minden napján, 
a nap huszonnégy órájában mindenki által látható módon közvetítik egy honlapon keresztül.

Az, hogy a terzignói hulladéklerakó a Vezúv Nemzeti Park – egy közösségi jelentőségű, 
különösen védett övezet – peremén található, már önmagában is abnormális. A PVÜ jelentése 
szerint a Környezetvédelmi Minisztérium erről környezetvédelmi hatástanulmányt készíttetett 
és hagyott jóvá. A látogatás során tett észrevételek fényében e tanulmány objektivitását és 
helytállóságát erősen meg kell kérdőjelezni.

A jelenleg működő hulladéklerakó (SARI) alapját egy korábbi illegális lerakó képezi, amelyet 
csak felületesen tisztítottak meg és készítettek elő – a küldöttség tagjainak adott információk 
szerint – háztartási hulladék befogadására. A falu – a telepre első ízben beengedett –
polgármestere és újságírók jelenlétében a küldöttségi tagok által elvégzett szemle feltárta, 
hogy számos óvintézkedést hoztak, ideértve többek között az aljzat vízhatlan szigetelését, a 
hulladékrétegek rendszeres talajjal való lefedését és a nukleáris hulladékok azonosítására 
irányuló, a bejáratnál történő ellenőrzést. A petíciók benyújtói ismételten azt állítják, hogy az 
aljzat szigetelése nem felel meg a szabályoknak, és a talajvíz szennyezésének kockázatát 
hordozzák. A látható hulladékok között a küldöttség vezetője nyomban észrevett egy 
gumiabroncsot és egy mérgező folyadékok tárolására szolgáló tartályt, ami arra utalt, hogy a 
hulladékot a lerakóban való elhelyezés előtt nem szelektálták megfelelően. Az engedélyt 
kérésre nem tudták bemutatni, ám a képviselőket beengedték a bejáratnál működő, radioaktív 
hulladékok kiszűrésére szolgáló pulthoz.

A törvény egy második, szomszédos hulladéklerakó (Vitiello) megnyitását irányozza elő, 
szintén a nemzeti parkon belül, ami ellen a petíciók benyújtói határozottan tiltakoznak. A 
küldöttség az érintett területen is sétát tett, helyiek és a petíciók benyújtóinak társaságában, a 
SARI-telepről érkezett katonai kíséret mellett, és megtekintette azt a használaton kívüli, 
nyitott kőfejtőt, amelyet hulladéklerakónak jelöltek ki. Annak ellenére, hogy korábbi kőfejtők 
gyakran válnak hulladéklerakókká, ez a nemzetközi jelentőségű és természeti szépségekkel 
rendelkező, kijelölt természetvédelmi terület mint helyszín teljességgel helytelennek tűnik, és 
az alternatívákat alapos megfontolás tárgyává kell tenni. Visszatérése óta a küldöttséget 
biztosították afelől, hogy a vitiellói hulladéklerakó kialakítására nem kerül sor.

A Salerno tartományban meglátogatott mindhárom hulladéklerakó, a Basso dell’Olmo-i és 
Macchia Soprano-i, már bezárt lerakók és a Valle della Masseriába tervezett hulladéklerakó 
helyszíne olyan terület, amely az élőhelyekről szóló 92/43/EGK irányelv, valamint egy 2003. 
évi olasz törvény hatálya alá tartozik, amely törvény ezeket nemzeti jelentőségű vizes 
élőhellyé nyilvánítja. Mindhárom telep a Sele folyó medre felé lejtő rézsűn található. A 
folyóig elérő elfolyás és szivárgás kockázata egyértelmű, és ennek előfordulásának 
megelőzésére szigorú ellenőrzéseket kell bevezetni és további intézkedéseket kell hozni.

A campagnai önkormányzat határain belül lévő Basso dell’Olmo-i hulladéklerakó megtelt, 
ezért bezárták. Magánkezelésben van. Közvetlenül egy víztartó réteg fölött helyezkedik el. A 
látogatás során a küldöttséggel tartott Campagna polgármestere, Biagio Luongo is, akit 2009. 
december 22-én elítéltek azért, mert akadályozta e szerves háztartási hulladék és nem éghető 
száraz maradványok elhelyezésére szánt hulladéklerakó létesítését. A hulladéklerakóban 
biogáz előállítása folyik.
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A Serre polgármestere, Palmiro Cornetta társaságában meglátogatott Macchia Soprano-i 
hulladéklerakót szintén bezárták, mivel megtelt, és biogáz előállítására kívánják használni. A 
telep egy meredek lejtőn helyezkedik el, amely a folyó felé való elfolyás komoly kockázatát 
rejti magában.

A petíciók benyújtói javasolják, hogy a domboldalban mindkét hulladéklerakónál építsenek 
vízgyűjtő gátakat annak biztosítására, hogy a vízkészletek hosszú távon védve legyenek.
Mindez a legnagyobb mértékben ésszerűnek és lényegesnek tűnik.

A Valle della Masseria-i helyszín a rendeletben úgy szerepel, hogy vészhelyzeti 
hulladéktároló létesítésére jelölték ki. Az idilli tájon való elhelyezkedése képtelenségnek 
tűnik. A küldöttséget később azzal biztatták, hogy Salerno tartomány kérelmezte e telep jogi 
aktusból való törlését.

A küldöttség kívülről tekintett meg két olyan telepet, ahol Ecobail-csomagokat tárolnak. Az 
egyik Taverna del Rében található, 2 km2-es területű, és körülbelül 5 méter magasságig fekete 
vitorlavászonnal van letakarva – lenyűgöző és baljós látványt nyújt. A telep egy részét a 
bíróság egy magánszektorbeli üzemeltető ellen indított polgári eljárás miatt lefoglalta. Az 
adott körülmények között a küldöttség tagjai nehezen láthatták a szennyezés jeleit, illetve nem 
könnyen bizonyosodhattak meg arról sem, hogy az anyag mérgező maradványokat is 
tartalmaz, vagy égetésre alkalmas-e. A leborított területnek azonban már a mérete is drámaian 
jellemzi az ártalmatlanítást igénylő tetemes hulladékhátralékkal kapcsolatos probléma 
nagyságrendjét. A petíciók benyújtóinak állítása szerint a víz és a levegő szennyeződik, és a 
telepnek érezhető hatása van az egészségügyi statisztikákra, mivel a daganatos és más 
betegségek miatti halandóság megnövekedett. Mivel a küldöttség nem léphetett be a 
telepekre, nem tudta felmérni, hogy az Ecobail-csomagok ténylegesen mit tartalmaznak.

A másik, ferandellei Ecobail-tároló telep a PVÜ kezelésében van. Jelentésük szerint három 
csoportba tartozó hulladékot tartalmaz: szelektálatlan, tüzelőanyagként hasznosítható és 
szerves hulladék. A telep rendezetlen benyomást keltett, szelektálásnak nyomát nem lehetett 
látni, és úgy tűnt, hogy a szerveshulladék-berendezés használaton kívül van. Összesen 
502 000 tonnát a San Tammaro-i hulladéklerakóban helyeznek majd el.

A küldöttség látogatást tett a hulladékkal táplált acerrai égetőműbe. E létesítményt a 
Partenope Ambiente, az állami és a magánszektornak a bresciai és a milánói önkormányzat 
részvételével létrehozott partnersége építette, amely már épített hasonló létesítményeket. A 
partnerséget a Columbia Egyetem 2006-ban kiválósági díjjal tüntette ki. A küldöttség tagjait 
tájékoztatták arról, hogy a szükségállapottal kapcsolatos jogszabályok értelmében nem volt 
szükség környezetvédelmi hatásvizsgálatra.1

Acerra polgármestere, Tommaso Esposito kíséretében az igazgató, Antonio Buonomo vezette 
végig a küldöttséget a létesítményen, amely teljes működését 2010. március 1-jén kezdte meg, 
ami az értékelési időszakot igen lerövidítette. A hulladékégető egy korábban szennyezett és 
mára helyreállított helyen található, amivel kapcsolatban a küldöttség megállapította, hogy 

                                               
1 A Petíciós Bizottság tudomásul vette az Impreglio spa, Fisia Italimpianti spa és Fibe spa által tett kijelentés 
ellentmondását. A dokumentumok a titkárságon megtekinthetőek.
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összhangban van a más tagállamokban folytatott gyakorlattal. A caivanói elkülönítő telepről 
érkező Ecobail-csomagok az üzemeltetők állítása szerint jobb minőségűek, mint a Bresciában 
alkalmazott tüzelőanyag. A petíciók benyújtói azt állították, hogy a telepen szelektálatlan 
hulladékot használnak fel, ami műszaki problémákat okoz, ám ezt az üzemeltetők tagadták. A 
küldöttségi tagok ezen állításokat sajnos nem tudták sem megerősíteni, sem cáfolni. A fő 
hulladéktároló területet vehették szemügyre, ahonnan daruk ömlesztett, vélhetőleg háztartási 
hulladékot emelnek be a hulladékégetőbe. 

A küldöttséget úgy tájékoztatták, hogy a kibocsátásokat mindkét kürtőben folyamatosan 
ellenőrzik, és az ellenőrzés eredményeit a nyilvánosság számára a létesítmény honlapján 
elérhetővé teszik. A mért értékek eddig mindig a biztonsági határértéken belül maradtak. A 
petíciók benyújtói azt állították, hogy a szálló por esetében mért értékek (PM10) meghaladják 
az előírt határértékeket; nincs bizonyíték arra, hogy a hulladékégetőből eredő kibocsátások 
ehhez hozzájárulnak-e. Fontos tisztázandó kérdés, hogy a hulladékégetőben keletkező hamut 
hogyan ártalmatlanítják; a létesítményt kezelő hatóságok szerint a hamut egy különleges 
németországi létesítménybe szállítják, mások szerint a terzigniói/SARI hulladéklerakóban 
helyezik el. A küldöttség tagjai nem láthatták az Ecobail-csomagok égetését, és így nem 
kaphattak pontos információkat az Ecobail-csomagok tartalmára nézve.

A küldöttség hangsúlyozta, hogy a hulladékégetők üzemeltetését hosszú távon nem lehet a 
hulladék ártalmatlanítására vonatkozó megoldásnak tekinteni, csupán az integrált 
hulladékkezelési ciklus részének, amelyben a hulladékégetés egyre kisebb mértékben van 
jelen, ahogy a hulladék mennyiségének csökkentése és az újrahasznosítás kerül előtérbe.

Találkozó a petíciók benyújtóival

Az első nap végén a petíciók benyújtói és a sajtó képviselői közül mintegy 60-an voltak jelen 
a küldöttséggel szervezett találkozón. A petíciók hozzászólásaiból kivehető talán 
leghangsúlyosabb elem az volt, ahogy hangot adtak ingerültségüknek, a polgárok és a 
hatóságok közötti kommunikáció teljes megszűnése, a demokrácia hiánya miatt.
Megemlítették a hulladéklerakók létesítési helyszínével kapcsolatos hidrológiai és geológiai 
kockázatokat (Chiaiano), a nemzeti parkok megsértését (Terzigno, Serre), az általuk a 
hadsereg révén elszenvedett fizikai és pszichológiai erőszakot – Marano polgármesterének 
esetét –, a jelentős szennyezettséget és egészségügyi kockázatokat, az olasz intézmények 
képtelenségét vagy akaratuk hiányát a hosszú távú megoldás megtalálására és a polgárok által 
ismertetett alternatív javaslatok meghallgatására.

Találkozó szakértőkkel

Benevento tartomány elnöke, Aniello Cimitile volt a gazdája annak a találkozónak, amelyre 
beneventói geológusok, környezetvédők, egészségügyi szakemberek és szociológusok 
részvételével került sor, és amelynek során a küldöttség tudományos bizonyítékokkal 
ismerkedhetett meg:
A geológusok a szeizmikus és a hidrológiai kockázatokat emelték ki. Különösen a terzignói 
hulladéklerakó esetében jelentős potenciális kockázatokat tartanak valószínűnek szeizmikus 
tevékenység esetén, és igen valószínű, hogy komoly szivárgásra kerülhet sor, ami súlyos 
következményekkel járhat a telep alatti völgyben élő közösségekre és a domb oldalában folyó 
vízfolyásokra nézve.
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Az egészségügyi szakértők a halandóság megemelkedésére utaló adatokról beszéltek, noha az 
adatok statisztikai megbízhatóságával kapcsolatban kételyek merültek fel.
A környezetvédők az általános helyzetet elemezték. Egyikük a veszélyes hulladékok 
Campaniába való beáramlására utalt, amit többnyire illegális és ellenőrzés nélküli elhelyezés 
követ. Másikuk a polgárok nevelésének és a hulladékmennyiség csökkentésének 
szükségességéről szólt.
A szociológus ismertette a részvételi demokráciával kapcsolatos kutatását, amely során 
jelentős szakadékot tárt fel.

Találkozó a tartományi hatóságokkal

A campaniai régióhoz tartozó öt tartomány elnökei ismertették terveiket, miután a 
hulladékkezelésért való felelősség visszaszállt rájuk.

Nápoly képviseletében Giuseppe Caliendo: Nápoly tartományban a teljes hulladékmennyiség 
kezelésére egy tartományi vállalkozással kötöttek szerződést. Ösztönzők és büntetések 
rendszerét vezették be annak érdekében, hogy az önkormányzatokat és a polgárokat rábírják a 
hulladék mennyiségének csökkentésére és az újrahasznosítás bővítésére. Ennek arányai 
önkormányzatonként igen eltérőek, és a hulladékra meghatározott tonnánkénti árban (60–120 
euró/tonna) is tükröződnek. Az erőfeszítéseket határozottan e szempont köré csoportosították, 
és a polgárokhoz erőteljes üzenetet kellett eljuttatni. Lefelé irányulva telepeket kellett 
létesíteni a szerves hulladék és az üveg, a fém, a műanyag és a papír kezelésére. Nápolynak 
több kapacitást kell kiépítenie saját hulladékának kezelésére ahelyett, hogy azt más 
tartományokba vagy külföldre szállítaná. A rendelkezésre álló erőforrások keretei között 
készek erőforrásaikat a regionális tervvel összehangolni.
Benevento képviseletében a tartomány elnöke, Aniello Cimitile: A vészhelyzet idején 
Beneventót többször is felszólították más tartományok, elsősorban Nápoly kisegítésére. A 
biztos által irányított vészhelyzet idején számos hulladéklerakót és ideiglenes Ecobail-
tárolóhelyet létesítettel hidrológiailag érzékeny területeken, mellőzve a lakossággal és a 
hatóságokkal való konzultációkat, noha az ügy rendes körülmények között nem kerülhette 
volna ki az alapos vizsgálatot. A tartomány szakértői tanulmányt rendelt a 2010–2012 közötti 
időszakra szóló hulladékkezelési stratégia kialakítására. A hangsúly teljes egészében a 
hulladék mennyiségének csökkentésén és az újrahasznosítás 75%-ra emelésén van, amit az 
anyagok – többek között a nem újrahasznosítható anyagok – megfelelő feldolgozása követ. 
Az elnök szerint szükség van egy másik hulladékégetőre.
Caserta képviseletében a tartomány elnöke, Domenico Zinzi: Nápoly szegényebb, közvetlen 
szomszédjaként, ahová Nápolyból jelentős mennyiségű hulladék érkezik be amellett, hogy 
saját hulladékát is kezelnie kell, az új vezetés úgy érezte, hogy nehezen tud megfelelni a múlt 
hulladékörökségének kezelésére vonatkozó kihívásnak, miközben külön integrált 
hulladékkezelési ciklust is ki kell dolgoznia. Az új vezetés különösen tisztában van a 
mindennemű terv végrehajtásához szükséges finanszírozás hiányával. Az elnök 
figyelmeztetett arra, hogy ha két éven belül nem érnek el eredményeket, fennáll egy új 
kényszerhelyzet kialakulásának kockázata.
Avellino képviseletében a tartomány elnöke, Cosimo Sibilia: Sokkalta kisebb tartományról 
lévén szó – amely a campaniai hulladék mindössze 7%-áért felel – a helyzet a többi területhez 
képest kevésbé kritikus. Területén két hulladéklerakó működik, Ariano Irpinóban, amelyet 
bezártak és amely a megtisztításra vár, illetve Savignano Irpinóban, amelyet a bezárásig még 
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három évig terveznek használni. Az újrahasznosítási arány Avellinóban elérte a 31%-ot.
Várják az ipari és a különleges hulladékokra vonatkozó regionális tervet.
Salerno képviseletében a környezetvédelmi megbízott, Giovanni Romano: Úgy véli, hogy a fő 
probléma a keletkező hulladék mennyisége, és szeretné, ha a csomagolóipar is felelősséget 
vállalna. A Valle della Masseriába tervezett hulladéklerakót nem valósítják meg, 
törvénymódosítást kértek. A tervek szerint Salernóban épülne hulladékégető. A Macchia 
Soprano-i hulladéklerakó létesítését utólag hibának tekintik, a Macchia Soprano-i és a Basso 
dell’Olmo-i lerakók megtisztítására pénzügyi segítséget igényeltek. Elismerte, hogy a petíciók 
benyújtóinak aggodalmai elfogadhatóak, de valós kockázatok nem támasztják alá őket. Mint a 
többi tartományban is, a nagyratörő tervek végrehajtásának finanszírozását jelentős 
akadálynak tekintik. Az önkormányzatokat a pénzügyi válság súlyosan érintette. Kollégáihoz 
hasonlóan attól tart, hogy ha nem születnek konkrét eredmények, néhány éven belül új 
vészhelyzet alakulhat ki. A központi kormányzattól már igényeltek finanszírozást.

Valamennyi tartományi képviselő hangsúlyozta a küldöttség számára, hogy ahhoz, hogy a 
válságkezelésről fenntartható hulladékkezelési rendszerre térjenek át, biztosítani kell az 
eszközöket és erőforrásokat.  

Az ARPAC, a campaniai környezetvédelmi ügynökség számot adott a hulladékkezelő telepek 
környezetében végzett levegő- és vízminőség-ellenőrzési tevékenységéről. Salerno 
tartományban 35 ellenőrzést hajtottak végre. A mérési eredmények a nápolyi térségében nem 
lépték túl az általános szintet, különösen pedig a petíciók benyújtóit aggasztó PM10-
koncentráció szintjét tekintve.

Találkozó a campaniai régió elnökével, Stefano Caldoróval

Az elnök néhány héttel korábban lépett hivatalába, és még nem zárta le kormányának 
létrehozását. Javasolta, hogy a környezetvédelmi miniszter kinevezését követően újabb 
találkozóra kerüljön sor. Megerősítette, hogy a hulladékkezelés ügye prioritási listáján az 
elsők között szerepel, szorosan együtt kíván működni az uniós intézményekkel, fejleszteni 
kívánja a bevált gyakorlatok modelljeit, és korszerűsíteni kívánja az integrált hulladékkezelési 
programot. Elismerte, hogy veszélyes hulladék került a hulladéklerakókba, és e kérdést 
haladéktalanul kezelni kell. Mindenekelőtt felismerte, hogy komoly erőfeszítéseket kell tenni 
a polgárok és a kormány közötti párbeszéd és bizalom helyreállítása érdekében. Az 
együttműködés üzenetét kívánta megfogalmazni.

Összefoglaló következtetések és ajánlások: a válságkezeléstől a hulladékkezelésig.

A campaniai hulladékválság háttere és okai rendkívül összetettek, mint ahogy arra e jelentés 
egyes részei is rávilágítanak. Elég annyit megemlíteni, hogy különböző politikai színezetű 
nemzeti kormányok és biztosok nem voltak képesek e mélyen gyökerező probléma 
megoldására, amely komoly mennyiségű közpénz elköltése ellenére több száz helyi közösség 
egészségére és jóllétére fejti ki hatását. E ponton egyesek hibáztatása nem vezet eredményre, 
inkább előre kellene tekinteni, levonva a tanulságot a múltbeli politika kudarcaiból. 
Campaniában új regionális kormány lép hatalomra, a vészhelyzet hivatalosan elmúlt, és az 
Európai Bíróság meghozta határozatait, így megteremtődött annak lehetősége, hogy 
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valamennyi érintettet összehozzuk olyan megoldások megtalálására, amelyek a szabályoknak 
teljesen megfelelő, integrált hulladékkezelési ciklus irányába mutatnak. 

A PVÜ gyakorlatilag végrehajtotta küldetését, és enyhített a nyomáson azáltal, hogy a 
regionális hatóságok számára a hulladéklerakók kapacitása tekintetében mintegy három évnyi 
autonómiát, valamint egy működő hulladékégetőt biztosított. Felügyelete alatt néhány döntést 
– különösen a hulladéklerakók elhelyezkedésére vonatkozókat – elhamarkodottan hoztak 
meg, a megfelelő konzultáció nélkül, gyakran rossz tanácsokra hallgatva. Ennek különböző 
következményei vannak. A félreértések elkerülése végett: a campaniai hulladékválság még 
nem ért véget; alszik, és komoly a kockázata, hogy újra kitör majd. Számos hulladéklerakó 
továbbá magánkézben van, és a hatóságok szerény ellenőrzési lehetőségekkel vagy 
ismeretekkel rendelkeznek arról, hogy ott mi folyik, és e telepeket miként irányítják.

A jelenlegi hulladékciklus erősen függ a hulladéklerakóktól és az égetéstől. Míg az EU 
más részein is üzemelnek mind hulladéklerakók, mind pedig hulladékégetők (a metanizációs 
létesítményekről nem is beszélve), nem tekinthetők a hulladékkezelés megoldásának. Ezek a 
hulladékkezelés hatékony és összehangolt programjának szerves részei vagy azokká kell 
válniuk. Igen határozott erőfeszítésre van szükség a hulladék mennyiségének csökkentésére, 
és megfelelő infrastruktúra biztosításával meg kell teremteni az egyensúlyt a 
hulladékmegelőzés és -csökkentés, az újrafelhasználás és az újrahasznosítás között. Nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni a szerves hulladék visszanyerésére, különösen ebben a nagymértékben 
mezőgazdasági jellegű régióban, mivel ez az elem a jelek szerint ez idáig nem kapott kellő 
figyelmet.

A hatóságok számára kiemelkedő jelentőségű, hogy az átláthatóság és nyitottság 
biztosításával helyreállítsák a polgárokkal folytatott párbeszédet, és részvételre ösztönözzék 
őket. A lakosságnak hasonlóképpen együtt kell működnie a hatóságokkal azáltal, hogy 
mindennapi szokásaikban érvényre juttatják polgárokként mutatott felelősségüket és 
magatartásukat, és erőfeszítéseket tesznek a hulladék mennyiségének csökkentésére és 
megfelelő módon történő elhelyezésére.

A küldöttség tagjainak észrevételei alapján nyilvánvaló, hogy számos fontos és sürgős döntést 
kell hozni, amelyek ugyanakkor a megközelítés megváltozására utaló fontos jeleknek is 
minősülnének.

1. A terzignói hulladéklerakó egy nemzeti parkban, az UNESCO világörökségi 
színhelyén található. E hulladéklerakó jelenleg nem felel meg a hulladéklerakókról 
szóló irányelv – különösen a hulladékátvételi eljárásokról szóló 11. cikk –
előírásainak, illetve az élőhelyekről szóló irányelvnek sem. Noha a létesítmény 
infrastruktúráját a közelmúltban fejlesztették, számos súlyos és nyilvánvaló 
hiányosság áll fenn, amelyek geológiai tényezőket is érintenek. A meglévő SARI-telep 
bővítésének fenyegető veszélye, valamint a második, vitiellói lerakó megnyitása a 
nemzeti park peremén a jelenlegi körülmények között elfogadhatatlan, és sürgősen 
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olyan alternatívákat kell találni, amelyek megfelelnek az uniós szabályozás 
kritériumainak.1

2. A telepeken, különösen a Taverna del Ré-i telepen tetemes mennyiségben 
felhalmozott Ecobail-csomagokat sürgősen el kell távolítani és ártalmatlanítani kell, 
amint sor kerül tartalmának pontos meghatározására. Pillanatnyilag az égetés az 
egyetlen kivitelezhető megoldás, és a területet megfelelően helyre kell majd állítani.

3. A vegyes és azonosítatlan hulladéknak a ferandellei lerakó közelében való nyílt és 
illegális lerakásával sürgősen foglalkozni kell, és szigorú kezelési ellenőrzéseknek kell 
alávetni. Magyarázatot kell kérni a szerves hulladék befogadására szánt lerakó 
használatának mellőzésére, és amennyiben megfelel a hulladékkezelési irányelv 
szerinti kritériumoknak, üzembe kell helyezni.

Ajánlások:

Integrált hulladékkezelési terv: „A kommunális hulladék kezelésére vonatkozó 
iránymutatások 2010–2013” című dokumentumot rövid és hosszú távú konkrét és részletes 
cselekvési tervvé kellene alakítani annak érdekében, hogy megfeleljen különösen a 
2006/12/EK irányelv 4. és 5. cikkének. A tervnek tartalmaznia kell az előrehaladás mérésére 
vonatkozó referenciaértékeket, és egyértelműen meg kell határoznia a felelősséget a 
végrehajtás és a rendelkezésre bocsátott erőforrások tekintetében. Minőségi és átlátható 
adatgyűjtő rendszert kell bevezetni. A bíróság 2010. március 4-i határozatát ennek 
megfelelően kell kezelni. Emellett e cselekvési terv Környezetvédelmi Főigazgatóság általi 
jóváhagyása az egyik feltétele az Európai Bizottság által blokkolt 135 millió eurós 
finanszírozás felszabadításának. A hulladékkezelési tervnek magában kell foglalnia a 
szennyezett területek megtisztítását, valamint a helyi hatóságoknak és szereplőknek nyújtott 
képzést, tájékoztatást és támogató szolgáltatásokat. Ennek összeegyeztethetőnek kell lennie a 
nemzeti hulladékstratégiával, és azt ki kell egészítenie (a hulladéklerakókról szóló irányelv 5. 
cikke szerinti kötelezettség), a többi régiónak pedig úgy kell kiigazítania hulladékkezelési 
tervét, hogy Campania sürgős szükségleteit ki lehessen elégíteni. Campaniába túlságosan 
hosszú időn át érkezett be ipari és háztartási hulladék más régiókból, és annak kezelésére nem 
volt felkészülve; a hulladékválság során ez a helyzetet súlyosbító tényező volt.

Demokratikus felhatalmazás: A 2003/365/EK irányelv, különösen annak 2. cikkével (A 
nyilvánosság részvétele a tervek és programok esetében) összhangban helyre kell állítani a 
polgárok és a hatóságok, valamint a különböző kormányzati szintek közötti párbeszédet. A
polgárokat be kell vonni és meg kell hallgatni, bizalmukat helyre kell állítani. A katonai 
felügyelet az átláthatóság és a normalitásérzet szempontjából a céllal ellentétes hatást fejt ki. 
A katonai erők jelenléte ugyanakkor politikai döntésen alapult, és a küldöttség egészen kiváló 
együttműködést tapasztalt a katonai személyzet részéről. Az Aarhusi Egyezmény értelmében 
a polgároknak joga van a területükön fennálló helyzetről tájékozódni. A hatóságok feladata, 
hogy tájékoztatást nyújtsanak, és a polgárokat arra ösztönözzék, hogy felelős hozzáállást és 

                                               
1 A hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv 1. melléklete előírja, hogy a hatóságok figyelembe vegyék a 
terület földtani és hidrogeológiai adottságait, az árvíz, felszínsüllyedés, földcsuszamlás- vagy lavinaveszélyt a 
területen stb.  
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magatartást tanúsítsanak. A biztosi ellenőrzéssel járó vészhelyzet hivatalos eltörlését teljes 
mértékben végre kell hajtani; ez alapvető feltétele a blokkolt közösségi finanszírozás 
felszabadításának.

Erőforrások: Az olasz nemzeti és regionális hatóságoknak megfelelő költségvetést kell 
biztosítaniuk. Ebben a teljes hulladékciklus szerkezetére és működésére vonatkozó 
finanszírozást biztosítani kell. A szükséges infrastruktúra fontos és költséges; magában 
foglalja az újrahasznosítási létesítményeket és a hulladékgyűjtő szigetek megfelelő hálózatát, 
amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy a házakban összegyűjtöttön kívül is 
helyezzenek el hulladékot, valamint a már meglévő szelektáló létesítményeken felül a 
tüzelőanyagként hasznosítható és a szerves hulladékokat kiválogató szelektálókat. Pontos 
menetrendre van szükség, amely ismerteti a feltételeket és ütemtervet határoz meg az EU 
számára a pénzügyi támogatás újbóli biztosítására. A felfüggesztett összegeket ugyanakkor a 
probléma megoldásának beindítására kellene felhasználni, feltéve, hogy Olaszország 
bizonyítja, hogy tényleges erőfeszítéseket tesz, és az uniós jognak való megfelelésre 
törekszik. A Bizottság által felfüggesztett összeg 135 millió eurót tesz ki a 2007–2013 közötti 
időszakra, valamint további 10,5 millió eurót a 2000–2006 közötti időszakra, amelyre 
vonatkozóan a jogsértési eljárásról az Európai Bíróság 2010. március 4-én hozott határozatot. 

Végrehajtás: A hulladékkezelési terv végrehajtása és a hulladékciklus hierarchiájának 
tiszteletben tartása kulcsfontosságú. A 2006/12/EK irányelv 3. cikkének különösen b) 
bekezdése i) pontjával összhangban elsőbbségben kell részesíteni a hulladékmegelőzést, -
csökkentést, az újrafelhasználást és újrahasznosítást, valamint a szelektív hulladékgyűjtés 
megszervezését. A helyes magatartás díjazásának és a nem megfelelés szankcionálásának 
rendszerét meg kell erősíteni, és intézkedéseket kell hozni annak megelőzésére, hogy a 
hulladékot a hivatalos és szervezett kereteken kívül helyezzék el. Több petíció benyújtója 
fejtette ki, hogy a szelektív hulladékgyűjtés esetén a hulladékot később ugyanabban a 
lerakóba öntik. Ez teljességgel elfogadhatatlan, és haladéktalanul fel kell számolni.  Ezenfelül 
az önkormányzatok és tartományok számára anyagilag elfogadhatóbb, ha a hulladékot 
hulladéklerakókban helyezik el (90 €/tonna), mint ha szelektálják (200 €/tonna). A regionális 
kormánynak fontolóra kellene vennie a „zéró tolerancia” megközelítést annak érdekében, 
hogy határozottan szakítson a múlttal, és olyan szervezetet építsen ki, amely a terv 
ambíciószintjének megfelel. A hulladékkezelés nem csupán a hulladékok gyűjtését érinti, 
hanem a mennyiség csökkentésére irányuló politikát is. A csomagolóiparral, az elosztólánccal 
és a vegyesboltokkal folytatott strukturált párbeszédet a lehető leghamarabb meg kell kezdeni, 
és annak a terv szerves részét kell képeznie. 

A múlt öröksége: Az acerrai hulladékégetőt úgy építették meg, hogy a polgárok és a helyi 
közösségek nem kaphattak információkat arról, hogy a környezetvédelmi hatástanulmányra 
vonatkozó hatályos szabályokat betartották-e. Továbbra is súlyos kételyek fogalmazódnak 
meg az elégetett hulladék jellegét, valamint a hamu vagy iszap formájában keletkező mérgező 
anyagmaradékokat illetően.1 A „mumifikált” Ecobail-csomagok megfelelő technológiával 
történő ártalmatlanításával a hulladékkezelési tervben foglalkozni kell. Kizárólag hivatalosan 
jóváhagyott, az EU hulladéklerakókról szóló irányelvével összhangban lévő hulladéklerakókat 

                                               
1 A Petíciós Bizottság tudomásul vette az Impreglio spa, Fisia Italimpianti spa és Fibe spa által tett kijelentés 
ellentmondását. A dokumentumok a titkárságon megtekinthetőek.
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szabad használni. Helyüket egyértelműen ki kell jelölni; minden egyéb telepet fokozatosan le 
kell építeni, és illegálisnak kell nyilvánítani. A hulladék ellenőrizetlen lerakására kirótt 
büntetéseket jelentősen növelni kell, hogy elrettentő erővel bírjanak. 

Ipari és különleges hulladék: Mivel az ipari, veszélyes és különleges hulladékok kezelését 
csak egy petíció érinti, a Petíciós Bizottság a látogatás során és a jelentésben nem e 
kérdésekre helyezte a hangsúlyt. A háztartási hulladéknál potenciálisan károsabb és 
mérgezőbb ipari hulladék kezelésének mindazonáltal a jelenleg felülvizsgálandó IPPC-
irányelvvel (a Seveso-irányelvvel) összhangban kell történnie. A hatóságoknak szigorú 
ellenőrzést kell kidolgozniuk ezen egyedi hulladékfajták kezelésére, tekintet nélkül azok 
eredetére, és külön telepeket kell kijelölni, amelyek az uniós irányelvek rendelkezéseinek 
megfelelnek. Az ipari, a különleges és a veszélyes hulladékokra vonatkozóan megfelelő 
infrastruktúrát kell létrehozni. 

Az egységes hulladékciklus kidolgozása és végrehajtása az olasz hatóságok felelőssége. A 
Petíciós Bizottság ugyanakkor felhívja az Európai Bizottságot, hogy éberen ellenőrizze és 
támogassa Olaszországot az uniós jognak való megfelelésre irányuló erőfeszítéseit illetően. A 
Petíciós Bizottság kéri, hogy az Olaszország által küldött válaszokról továbbra is 
tájékoztassák. A nemzeti, regionális és helyi hatóságok remélhetőleg részt kívánnak venni 
két- vagy többoldalú tapasztalatcserében és támogató folyamatokban, amelynek során 
tanulhatnak a másutt bevált gyakorlatokból. A Petíciós Bizottság kész e folyamatban tevékeny 
szerepet vállalni, és kötelezettséget vállal arra, hogy a fejleményeket szorosan nyomon 
kövesse, és a régióba 2011 végén vagy 2012 elején újra ellátogasson.

A küldöttség köszönetet mond vendéglátóinak a látogatás alatt nyújtott segítségért, és üdvözli, 
hogy a jövőben folyamatos, nyílt párbeszédre lehet számítani.

Utóirat: 2010. június 22-én a küldöttség és annak hivatalból részt vevő tagjai találkoztak 
Giovanni Romanóval, Campania környezetvédelemért és hulladékgazdálkodásért felelős 
regionális tisztviselőjével. Romano úr átfogó előadást tartott, amelyben felvázolta a javasolt új 
hulladék-gazdálkodási stratégia részleteit. Egyúttal kifejezte a hatóságok arra irányuló 
hajlandóságát, hogy a Petíciós Bizottsággal együttműködésben biztosítsák az uniós irányelvek 
teljes körű tiszteletben tartását a régió hulladék-gazdálkodási politikájában. Végezetül a 
bizottság támogatását kérte annak elérésében, hogy folytassák az Európai Bizottság által a 
korábbiakban ismertetett feltételek alapján felfüggesztett kifizetéseket.1

                                               
1 A találkozóról készült részletesebb feljegyzés – kérésre – a Titkárságon érhető el.


