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Tárgy: Werner Pichler, olasz állampolgár által benyújtott 0788/2007. számú petíció 
mérgező városi szennyvíz kibocsátása elleni tiltakozásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a helyi hatóságok hanyagsága ellen tiltakozik, mivel azok nem zártak le 
megfelelően egy használaton kívüli szennyvízkibocsátó vezetéket, ami a talaj és a felszín 
alatti vizek szennyeződését okozhatja.

2. Elfogadhatóság

Elfogadottnak nyilvánítva: 2008. január 8. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. március 7.

A petíció benyújtója a helyi hatóságok hanyagságára hivatkozik, mivel azok nem zártak le 
megfelelően egy használaton kívül álló szennyvízkibocsátó vezetéket, ily módon 
megteremtve a talaj és a felszín alatti vizek szennyezésének kockázatát.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv1 kizárólag a jelenleg is működő 
hulladéklerakókra alkalmazandó. Jóllehet a hulladéklerakókról szóló irányelv a bezárásukkal
kapcsolatos eljárásokra vonatkozóan is tartalmaz rendelkezéseket, azok nem alkalmazandók 
                                               
1 HL L 182., 1999.7.16., 1. o.
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olyan hulladéklerakók esetében, amelyek bezárására 2001. július 16. előtt, azaz az irányelv 
nemzeti jogba való átültetését megelőzően került sor1

A petícióban foglalt tájékoztatás alapján a hulladéklerakó az 1980-as években működött. 
Következésképpen a jelenlegi helyzet úgy értelmezendő, hogy mivel a hulladéklerakót az 
irányelv nemzeti jogba való átültetésének fent említett időpontját megelőzően bezárták, ez 
esetben a hulladéklerakókról szóló irányelv nem alkalmazandó.

Mindazonáltal a hulladékokról szóló 2006/12/EK irányelv2 4. cikke kimondja, hogy a
tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a hulladék 
hasznosítása vagy ártalmatlanítása az emberi egészség és a környezet veszélyeztetése nélkül 
történjen, például azáltal, hogy megtiltják a hulladékok ellenőrizetlen ártalmatlanítását.

Meg kell jegyezni továbbá, hogy a 2000/60/EK víz keretirányelv3 (VKI) általános szabályként 
arra kötelezi a tagállamokat, hogy megakadályozzák a vízminőség bárminemű romlását és 
2015-re jó vízminőségi állapotot érjenek el. A veszélyeztetett víztestek esetében alapvetően 
végrehajtják az irányelvben foglalt intézkedési programokat annak érdekében, hogy 2015-re 
jó vízminőségi állapotot érjenek el, illetve azok – bizonyos szigorú feltételek teljesülése 
mellett – mentességet is élvezhetnek. A veszélyes szennyező anyagok felszín alatti vizekbe 
történő bejutásának megakadályozására, illetve az egyéb szennyező anyagok (mint például a 
működésen kívül helyezett hulladéklerakókból származó anyagok) kibocsátásának 
korlátozására irányuló intézkedések végrehajtása a 80/68/EGK irányelv4 értelmében kötelező 
– lásd még a 2006/118/EK irányelv5 6. cikkét.

Következtetések

A fentiek fényében a Bizottság azon a véleményen van, hogy mivel nem hozott megfelelő 
intézkedéseket a működésen kívül helyezett hulladéklerakó megfelelő módon történő 
bezárására, az Olasz Köztársaság nem teljesítette a 2006/12/EK irányelvben foglalt, idevágó 
kötelezettségeket. Ebből adódóan a Bizottság ki fogja kérni az illetékes olasz hatóságok 
véleményét.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

2008. február 28-án a Bizottság levelet intézett az olasz hatóságokhoz annak érdekében, hogy 
kivizsgálja a petíció benyújtója által ismertetett állításokat. 2008. március 5-i levelükben az 
olasz hatóságok megcáfolták a Bizottság levelében felsorolt állításokat, az alábbiak szerint:

- A olaszországi castello–molinai helyi hatóságok részéről elkövetett mulasztás egy 
üzemen kívül helyezett hulladéklerakó nem megfelelő lezárásával összefüggésben.

A Castello-Molina di Fiemme közigazgatási területén elhelyezkedő, „Dosso Bozin” 
                                               
1 A hulladéklerakókról szóló irányelv (25) preambulumbekezdése.
2 HL L 114., 2006.4.27., 9. o.
3 HL L 327., 2000.12.22., 1. o.
4 HL L 20., 1980.1.26., 43. o.
5 HL L 372., 2006.12.27., 19–31. o.
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elnevezésű ellenőrizetlen hulladéklerakót 1983-ban zárták be. Ugyanabban az évben egy 
ellenőrzött körzeti hulladéklerakót hoztak létre a Cavalese és Teser közigazgatási területén 
található Valzelfenában, azaz néhány kilométerre Castello-Molina falutól.

Az 1982. december 20-i, 29. sz. tartományi törvény 21. cikke arra kötelezte a tartományt, 
hogy 1983. július 5-ig azonosítsa mindazokat a térségben elhelyezkedő ellenőrizetlen 
hulladéklerakókat, amelyek korszerűsítésre és rehabilitálásra szorulnak. Ezt az eljárást a 
higiéniai, egészségügyi, erdészeti, útügyi és környezetvédelmi tevékenységekért felelős 
tartományi szolgálatok 1983 tavaszán lezárták, majd pedig egy terv kidolgozására került sor, 
amely a brozini hulladéklerakóra is kiterjedt.

Az abból az időszakból származó, a hulladéklerakó helyzetét ismertető dokumentumok 
kifejtik, hogy a terület becsült kiterjedése hozzávetőlegesen 3 000 m2, és az két, mintegy 4–5 
m magasságú halomra osztható, amelyek egy vékony felső talajréteggel borított sziklás
területen helyezkednek el. A hegyről nem folyt le felszíni víz a hulladéklerakón át, és a hegy 
lábánál sem volt fellelhető víz. Azonnal javasolták a terület rehabilitálását, amely magában 
foglalta a halom kotrógéppel történő letarolását, a hulladék legalább 30–40 cm vastagságú, 
növényzettel borított talajréteggel történő befedését, valamint a füvesítést és a területen honos 
fák ültetését.

A hulladéklerakó rehabilitálására irányuló tervet előzetes véleményezés céljából Trento 
Autonóm Tartomány geológiai hivatalához nyújtották be, amely 1987. június 15-i, a Valle di 
Fiemme körzethez intézett feljegyzésében a következőket írta:

„Következésképpen ellenőrzést végeztek egyrészt annak megállapítására, hogy léteznek-e 
különös geológiai ellenjavallatok, amelyek akadályoznák a tervezett munkálatokat, másrészt 
pedig annak érdekében, hogy hasznos információkhoz jussanak a munkálatok eredményes 
végrehajtásához. A fentiek alapján a helyreállításra vonatkozó javaslatok mind geotechnikai, 
mind pedig hidrogeológiai szempontból megfelelőnek és kivitelezhetőnek tűnnek .”

Ezenfelül jóváhagyták a szennyezett területek rehabilitálására irányuló tartományi tervet is1, 
valamint az 1999. október 25-i 471. sz. miniszteri rendelet 17. cikke értelmében létrehozták a 
rehabilitálásra szoruló területek tartományi nyilvántartását; ezt három jegyzék alkotja, 
amelyek közül az utolsó – rehabilitált települési szilárdhulladék-lerakók – tartalmazza az
egykori ellenőrizetlen hulladéklerakókra vonatkozó valamennyi rehabilitációs intézkedést. A 
brozini hulladéklerakó ebben a jegyzékben az SIB47002 nyilvántartási számon szerepel, 
amelyben az SIB rövidítés rehabilitált területet jelöl.

A jegyzék célja emlékeztetni a tartományi hatóságokat, hogy a szóban forgó területek 
rehabilitált hulladéklerakók, annak érdekében, hogy ne engedélyezzék a területeknek a 
jelenlegi felhasználásuktól eltérő célú használatát, illetve hogy azon munkálatok vagy egyéb 
intézkedések esetén, amelyek óhatatlanul kihatnak a hulladéklerakó működésére, az érdekelt 
feleket kötelezzék a szükséges biztonsági, ellenőrző és rehabilitációs intézkedések 
meghozatalára a szóban forgó területre vonatkozóan.

Ezenkívül átmeneti rendszert vezettek be a meglévő létesítmények tekintetében, ily módon 

                                               
1 A tartományi végrehajtó szerv által a 2003. október 17-i 2631. sz. határozattal elfogadva.
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lehetővé téve az igazgató testület számára, hogy a létesítményt összhangba hozza a 
követelményekkel egy meghatározott időintervallumban, amelyet az adott régió a vonatkozó 
környezeti kockázatok, valamint a műszaki és gazdasági megvalósíthatóság alapján 
megállapít. A települési hulladéklerakók lezárása csupán abban az esetben volt követelmény, 
amikor is a hulladék és a felszín alatti víztest közötti felső talajréteg vastagsága, vízáteresztő 
képessége, valamint megtartó és elnyelő képessége nem akadályozta meg a víz 
szennyeződését1. 

- A hulladéklerakót az 1980-as évek során használták, nem biztosított a csurgalékvíz 
elleni védelme, és több mint 30 000 m3 hulladékot tartalmaz, beleértve a festékanyagokat, 
akkumulátorokat, azbesztet és egyéb veszélyes hulladékot is;

A veszélyes hulladék jelenlétét (azbeszt, járművek akkumulátorai stb.) tulajdonképpen a 
helyszíni ellenőrzések is megerősítették, amelyeket a tartomány alkalmazottai a castello–
molinai közigazgatási terület munkatársaival közösen végeztek 2008. április 17-én. A 
területen kis mennyiségben azbeszttartalmú betoncsőrészeket találtak (összesen kb. 1 m),
továbbá egy Eternit-szerű cserép maradványát, egy televíziókészüléket és egyéb, nem 
veszélyes hulladékfajtákat (egy gumiabroncsot, növénymetszésből visszamaradt részeket, egy 
vödröt stb.), amelyeket a hulladéklerakóhoz vezető erdőút elején helyeztek el, egy csekély 
forgalmú területen, amely ugyanakkor bárki számára szabadon megközelíthető. A növényi 
szövethulladék jelenléte, az azbeszttartalmú betoncsövek állapota és a televíziókészülék típusa arra 
engednek következtetni, hogy az említett hulladékokat igencsak máskor helyezték oda, semmint 
abban az időben, amikor a hulladéklerakót bezárták és rehabilitálták.

- A hulladéklerakó kevesebb mint 200 m távolságra fekszik a Predaia-Molina di 
Fiemme-i (Trento) vízgyűjtő medencétől.

Ami a közellátást biztosító vízgyűjtő medencének a hulladéklerakóhoz közel eső
elhelyezkedését illeti, mind a helyszínen végzett ellenőrzések, mind pedig a megkérdezett 
illetékes tartományi szerv rámutatott arra, hogy a medencét nem felszín alatti vagy felszíni 
víztest, hanem egy ivóvizet tartalmazó víztartály táplálja közvetlenül, amely tőle 1,059 
kilométerre fekszik, azaz a hulladéklerakótól biztonságos távolságra. Tulajdonképpen az 
ivóvízforrások, illetve a vízgyűjtő létesítmények hiányából adódóan a térségben, a castello–
molinai közigazgatási terület vízellátása javarészt olyan, egyre nagyobb tengerszint feletti 
magasságokban elhelyezett víztartályok rendszerére épül, amelyeket acél vagy öntöttvas 
csövek kötnek össze egymással.

- A petíció benyújtója által helyi szinten előterjesztett panaszok ellenére a helyzet 
mindezidáig nem változott:

Amint azt fent is kifejtettük, a tartomány alkalmazottai a castello–molinai közigazgatási 
                                               
1 A bizottsági határozat melléklete 4.2.2. pontjának e) alpontja: „Azon létesítmények esetében, amelyekre 
vonatkozóan nem tervezték meg a mesterséges anyagokkal, csurgalékvíz-lecsapolással vagy szigetelő 
rendszerekkel történő lezárást, a régiónak az ideiglenes engedély kiállítását megelőzően hidraulikus, geológiai 
és hidrogeológiai vizsgálatok révén ellenőriznie kell, hogy a hulladék és a felszín alatti víztest közötti 
talajrétegek vastagsága, vízáteresztő képessége, valamint megtartó és elnyelő képessége nem akadályozza meg a 
víz szennyezését. A végső engedély kiállítására a megfelelő időtartamú kísérleti időszak eredményei alapján 
kerül sor.”.



CM\749979HU.doc 5/5 PE404.461v02-00

HU

terület munkatársaival közösen 2008. április 17-én helyszíni ellenőrzést végeztek. Az illetékes 
hatóságok arról számoltak be, hogy azonnali hatállyal megfelelő intézkedések meghozatalára 
került sor a hulladék eltávolítása érdekében, valamint hogy immáron megfelelő helyi szintű, 
arra irányuló műszaki és jogi intézkedéseket tettek, hogy megtervezzék az érintett környezeti 
komponensek minőségére vonatkozó konkrét ellenőrzéseket, azzal a céllal, hogy 
megállapítsák a szennyezés bármiféle formájának jelenlétét.

Következtetés

Az illetékes olasz hatóságok úgy vélik, hogy Trento Autonóm Tartomány mind igazgatási, 
mind pedig műszaki szempontból a hatályos jogszabályokkal összhangban járt el a 
hulladéklerakó megépítése, majd pedig későbbi rehabilitálása tekintetében. Emellett 
megfelelő intézkedéseket tettek annak érdekében, hogy megkeressék és eltávolítsák a 
rehabilitált hulladéklerakó területén (kis mennyiségben) elhelyezett hulladékot.

Tekintettel az olasz hatóságok által nyújtott, fent említett információkra, a Bizottság azon a 
véleményen van, hogy – amennyiben a további állításokat nem kísérik a „Dosso Brozin” 
egykori hulladéklerakó területén megvalósuló jogszerűtlen tevékenységet igazoló, egyértelmű 
bizonyítékok – az egykori hulladéklerakót az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban 
rehabilitálták, valamint hogy a területen megvalósuló illegális hulladéklerakást már 
felfedezték és orvosolták. Következésképpen a Bizottság nem vonhatja le azt a következtetést, 
hogy ez esetben a közösségi jog megsértésére került sor.
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