
CM\614491HU.doc PE 362.785 REVII

külső fordítás

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Petíciós Bizottság

28.03.2006

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

0962/2004. számú petíció, amelyet Thanos Kafkalidis görög állampolgár nyújtott be a 
korfui környezetszennyezésről.

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a korfui Potamos folyó vizének két súlyos – már több, mint három éve 
tartó – szennyezési esetére utal, amely előbb egy asztalosműhelyből, majd egy hajógyárból 
származó hulladékok miatt következett be, s bár a helyi hatóságok tudnak a szennyezésről, 
semmit sem tettek a probléma orvoslása érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. április 20. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2005.szeptember 16-án kapott válasz

A petíció benyújtója a Korfu szigetén két helyszínen végbemenő illegális szemétlerakás miatt 
tesz panaszt.

A petíció ismét felveti a görögországi illegális vagy ellenőrizetlen szeméttelepeken lerakott 
szemét megsemmisítésének problémáját. Miután a Bizottsághoz nagy számú panasz, 
parlamenti kérdés és petíció érkezett, melyek több görögországi illegális vagy ellenőrizetlen 
szeméttelep működéséről számoltak be, a Bizottság vizsgálatot indított, mely 2002 végéig 
1399 illegális vagy ellenőrizetlen szemétlerakó telep működését tárta fel.

Mivel Görögország nem teljesítette a 91/156/EGK irányelvvel1 módosított, a hulladékokról 
szóló 75/442/EGK irányelv2 4., 8. és 9. cikkéből eredő kötelezettségeit, a Bizottság a 
Szerződés 226. cikke alapján szabálysértési eljárást indított.

  
1 HL L 78., 1991.3.26., 32. o.
2 HL L 194., 1975.7.25., 39. o.
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A görög hatóságok szerint 2008 végére nem lesz több illegális vagy ellenőrizetlen
szemétlerakó telep. Az illegális szeméttelepek helyébe – most épülő – állandó szemétkezelő 
telepek lépnek majd.

Tekintettel arra, hogy Görögország nem teljesítette a 75/442/EGK irányelvben foglalt 
kötelezettségeit, a Bizottság úgy határozott, hogy az Európai Bírósághoz fordul (C-502/03. sz. 
ügy). Megjegyzendő, hogy a fenti ügy Görögország összes illegális vagy ellenőrizetlen
szemétlerakó telepét érinti.

A Bíróság előtti írásos eljárás folyamatban van. Ha a Bíróság meghozta ítéletét, a petíció 
benyújtója megtekintheti majd a következő honlapon:
http://curia.eu.int/fr/content/juris/index.htm.

A Bizottság szervei nemrég kapták meg a Petíciós Bizottságtól a petíció benyújtójától érkező 
kiegészítő információt, amelyet jelenleg tanulmányoznak. A vizsgálat eredményéről a Petíciós 
Bizottság a legrövidebb határidőn belül tájékoztatást kap.

4. A Bizottságtól 2006. február 3-án kapott további válasz

A petíció benyújtója által szolgáltatott kiegészítő információkból kiderült, hogy a területen a 
múltban a LIFE (környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz) által társfinanszírozott projektet 
hajtottak végre. A Bizottság megvizsgálta ezt az állítást.

Az „A Resource Programme for River Potamos” elnevezésű LIFE-projektet 1999. január 1-je 
és 2002. január 1-je között hajtották végre. A projekt célja a Potamos folyónak a helyi 
hatóságok saját pénzügyi és emberi erőforrásai felhasználásával támogatható fenntartható 
technikákkal és irányítási módszerekkel történő megőrzése volt a jelen és jövőbeli generációk 
számára. Teljes költségvetése 552 294 euró volt. A végső támogatható kiadás 525 396 euró 
volt, 228 863 eurót kitevő összes közösségi támogatással. A projekt kedvezményezettje a 
„Corfu Municipality Development Entreprise” volt. A korfui önkormányzat kötelezettséget 
vállalt a folyó rendszeres tisztításának fenntartására és a munkálatoknak a LIFE-projekt végét 
követő folytatására.

A záró értékelés a projekt céljait összességében megvalósultnak minősítette. Az 
erőforrásváltási programnak az érintett területen történő végrehajtását úgy ítélték meg, hogy 
az hozzájárult egy új fejlesztési minta kialakításához a környezetnek a földhasználatba és 
erőforrás-kezelésbe történő integrációja, a torkolati és folyóparti erdő védelme, a helyi 
lakosság természethez való hozzáférése javításának biztosítása, valamint a helyiek lakosok 
környezeti tudatosságának növelése alapján.

A petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján a Bizottság levelet írt a projekt 
korábbi kedvezményezettjének, információt kérve a petíció benyújtójának állításairól, 
valamint a LIFE-projekt alapján elkezdett intézkedések folytatásáról. Meg kell jegyezni, hogy 
a projekt csaknem négy évvel ezelőtti befejezése óta nincs érvényben olyan szerződés, mely a 
volt kedvezményezettet a LIFE-projekt alapján megkezdett természetvédelmi tevékenység 
folytatására kötelezné. 

http://curia.eu.int/fr/content/juris/index.htm
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A projekt kedvezményezettje válaszában a következő információkat szolgáltatta: 
(1) A Korfui Önkormányzat tud a petíció benyújtója által leírt helyzetről. Azonban 

nem tudott intézkedni, mivel a folyó azon szakasza, amelyet a petíció 
benyújtója által leírt tevékenység érint, egy másik önkormányzat (Parelion) 
területén fekszik, s itt a LIFE-projekt korábbi kedvezményezettje nem 
rendelkezik illetékességgel.

(2) A Korfui Önkormányzat évente egyszer tisztítja a folyót (feltehetően annak az 
illetékességi területén fekvő szakaszát).

(3) Azt állította továbbá, hogy a görög jogszabályok szerint a folyó kezeléséért a 
prefektúra hatóságai felelnek.

(4) A petíció benyújtója által említett hajóépítő üzem 2004 júniusa táján 
beszüntette működését. A bezárást követően Parelion önkormányzata
megtisztította ezt a folyószakaszt (2004 szeptemberében). Az önkormányzat 
2005 júniusában ismét ellenőrizte ezt a folyószakaszt, és mindössze 2 
fadarabot talált a folyómederben, amelyeket eltávolítottak.

(5) A petíció benyújtója által említett asztalos nem a folyóba, hanem az amellett 
fekvő magánterületre rakta le a fahulladékot. A parelioni önkormányzat 
beavatkozását követően e hulladék legnagyobb része mostanra eltávolításra 
került. 

A Bizottság ezt a választ kielégítőnek tartja. A rendelkezésre álló információk alapján a 
Bizottság úgy ítéli meg, hogy a petíció benyújtója által leírt tevékenységek nem voltak 
jelentős negatív hatással a LIFE-projekt eredményeire. A LIFE-projekt vonatkozásában 
további intézkedésre nem született javaslat.

5. A Bizottságtól 2006. március 28-án kapott további válasz

A petíció a Korfu szigetén két helyszínen végbemenő illegális szemétlerakás miatt tesz 
panaszt. A Bizottság ismeri a Korfu szigetén két helyszínen végbemenő illegális 
szemétlerakásból eredő szemét eltávolításának nehézségét.

Mivel Görögország nem teljesítette a 91/156/EGK irányelvvel1 módosított, a hulladékokról 
szóló 75/442/EGK irányelv2 4., 8. és 9. cikkéből eredő kötelezettségeit, a Bizottság 
szabálysértési eljárást indított a Szerződés 226. cikke értelmében, és az Európai Bírósághoz 
fordult (C-502/03. sz. ügy). 

2005. október 6-i ítéletében a Bíróság kimondta, hogy Görögország nem teljesítette a 
91/156/EGK irányelvvel módosított, a hulladékokról szóló 75/442/EGK irányelv 4., 8. és 9. 

  
1 HL L 78., 1991.3.26., 32. o.
2 HL L 194., 1975.7.25., 39. o.
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cikkéből eredő kötelezettségeit1.

Meg kell jegyezni, hogy ez az ítélet a görögországi valamennyi illegális és ellenőrizetlen 
szemétlerakásra vonatkozik, beleértve a Korfu szigetieket is. A Szerződés 228. cikkének 
megfelelően Görögország köteles megtenni a Bíróság ítéletében foglaltak teljesítéséhez 
szükséges intézkedéseket, és ennek menetét a Bizottság figyelemmel kíséri. 

Következésképpen a Bizottság már meghozott minden ahhoz szükséges intézkedést, hogy ne 
csak a petíció által felvetett egyedi problémával nézzen szembe, hanem a szemét görögországi 
illegális és ellenőrizetlen szemétlerakási helyekről történő eltávolításának általánosabb 
problémájával szemben is fellépjen.

  
1 Az ítéletet még nem tették közzé, de a következő honlapon megtekinthető:  http://curia.eu.int/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=
docjo&numaff=C-502/03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100.


