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Kiriákosz Gíkasz görög állampolgár által benyújtott 0134/2018. számú
petíció a görögországi Kalamatában a települési hulladék összegyűjtéséről és
kezeléséről

A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy blogban közétett cikket továbbít, amely azt állítja, hogy a
Kalamatában található illegális Maratholakka hulladéklerakót (amely állítólag mindössze 617
méterre található a Nedon folyótól) továbbra is üzemelteti a polgármester és közvetlen
veszélyt jelent a régió lakosaira a területi kormányzó azon állítása ellenére, miszerint a
hulladéklerakó helyszínét rehabilitálták. A petíció benyújtója szintén elítéli, hogy több millió
euró lett elpazarolva anélkül, hogy bármi eredménye lett volna a 2011-ben elindított integrált
hulladékkezelési projektnek.
2.

Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2018. június 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási
szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.
3.

A Bizottságtól kapott válasz: 2018. szeptember 21.

A görög hatóságok 2018. augusztus 6-án válaszoltak levélben a Bizottság e petícióval
kapcsolatos érdeklődésére.
A „Maratholakka” hulladéklerakó rehabilitációja 2017 márciusában lezárult. Ugyanitt, egy
szomszédos területen ideiglenes hulladékgazdálkodási egység végzi a Kalamata településen
az elkülönítve gyűjtött hulladékokból származó maradékhulladék szétválogatását,
komposztálását és bálázását. A tevékenységet egy magánvállalkozás végzi, a munkát pedig
Kalamata települése felügyeli. 2017. decemberben Peloponnészosz regionális környezeti
CM\1186723HU.docx

HU

PE628.334v02-00
Egyesülve a sokféleségben

HU

minőségellenőrzési szolgálata megvizsgálta a hulladékgazdálkodási egységet, és a vizsgálat
felfedett néhány szabálytalanságot (például a kezeletlenül maradt hulladék felhalmozódását).
Ennek következtében bírságokat szabtak ki mind Kalamata településére, mind a
hulladékgazdálkodási egység üzemeltetőjére.
Peloponnészosz környezeti károk kezelésével foglalkozó regionális bizottsága 2018. április
24-én úgy határozott, hogy a hulladékot el kell távolítani. Elismerték azonban, hogy a
határozat végrehajtása a régióban az ehhez szükséges hulladékgazdálkodási infrastruktúra
rendelkezésre állásához kapcsolódik. 2018. július 26-án a hulladékgazdálkodási egység újabb
vizsgálatára került sor. Ez a helyzet javulását mutatta, de feltárta, hogy továbbra is vannak
orvosolandó jogszerűtlenségek.
A görög hatóságok elkötelezettek a helyzet további szoros nyomon követése mellett.
Szerintük a helyzet tovább fog javulni a Peloponnészosz régió által elfogadott integrált
hulladékgazdálkodási terv végrehajtásával. Ez előírja többek között három hulladékválogató
egység és három hulladéklerakó építését és üzemeltetését. A fent említett
hulladékgazdálkodási infrastruktúra megvalósítására és üzemeltetésére vonatkozó
szerződéskötés egy éven belül várható.
Következtetés
A görög hatóságok tájékoztatása alapján a Bizottság az elkövetkező hónapokban nyomon
fogja követni a helyzet javulását.
4.

A Bizottságtól kapott válasz (REV.): 2019. július 24.

A görög hatóságok 2019. április 9-én kelt levelükben az alábbi tájékoztatást adták a Bizottság
által e petícióval kapcsolatban küldött kiegészítő megkeresésre.
A „Maratholakka” hulladéklerakó helyzete javult, mivel az itt felhalmozott kezeletlen
települési hulladék nagy részét eltávolította és kezelte a HELLECTOR A.E. nevű vállalat,
amely átvette a kalamatai hulladékkezelő üzemeltetését. A tervek szerint az összegyűjtött,
9000 tonnára becsült hulladék teljes mennyiségét 2019. április végére kellett eltávolítani.
Továbbá a Dél-Görögországi Felügyelőség által 2018. július 26-án kiadott helyszíni vizsgálati
jelentés szerint nem találtak árvízvédelmi csatornákat az ellenőrizetlen hulladéklerakó terület
mentén, a belső részvízgyűjtőkből és a telep feletti külső medencéből származó esővíz
biztonságos összegyűjtésére és elvezetésére. E szabálytalanság következtében azonban nem
került sor szennyezésre vagy környezetkárosodásra.
Következtetés
A görög hatóságok tájékoztatása alapján a Bizottság a jövő évben is nyomon fogja követni,
hogy javul-e a helyzet.
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