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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Evangelos Alexos görög állampolgár által a Domokos Polgárok Akciócsoportja, 
valamint három társaláíró nevében benyújtott, 0920/2005. számú petíció a görögországi 
Domokos Ftiotidason az illegális hulladéklerakásról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy Domokos Ftiotidas közvetlen közelében 
hulladéklerakót létesítettek, azt állítva, hogy a szemétlerakó nem felel meg a környezeti és 
egészségügyi rendelkezéseknek, továbbá talajvíz-szennyezési és közegészségügyi 
veszélyforrás. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a hulladéklerakó uniós finanszírozásban 
részesült, és az Európai Parlament intézkedését kéri az e területre vonatkozó uniós 
jogszabályok szigorú betartásának biztosítása érdekében.

Tájékoztatás

– A fenti polgári akciócsoport már nyújtott be panaszt a lamiai bíróságon.
– A petíció benyújtója átfogó dokumentációt és fényképeket is csatolt a petícióhoz.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. február 14. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2006. május 12-én kapott válasz.

Háttér/a petíció

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a görögországi Domokos Ftiotidas területén lévő 
hulladéklerakó telep működésével kapcsolatban.
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A petíció benyújtója szerint az 1996-1997-ben engedélyezett, és 1999 óta működő 
hulladéklerakó telep súlyos közegészségügyi és környezeti kockázati tényezőt jelenthet 
számos hiányossága miatt, különösen a kioldódás ellenőrzése és a vízvédelem, a biogáz 
ellenőrzése és a lerakó általános irányítása tekintetében. A petíció benyújtója fenntartja, hogy 
az engedélyekben meghatározott technikai feltételek valójában nem kerültek végrehajtásra. 

A Bizottság megállapításai

A hulladékkezelésre vonatkozó általános kötelezettségeket közösségi szinten a hulladékokról 
szóló 75/442/EGK irányelv1 szabályozza. Ez az irányelv kötelezi a tagállamokat, hogy 
tegyenek meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hulladék 
ártalmatlanítása vagy hasznosítása ne veszélyeztesse az emberi egészséget, és ne károsítsa a 
környezetet, és a hulladékártalmatlanítást és hulladék-hasznosítást végző vállalkozások 
engedély birtokában, időszakos ellenőrzések mellett működhessenek.

A hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv2 meghatározza a hulladéklerakó telepek 
tervezésének, működésének, bezárásának, valamint utógondozásának technikai feltételeit, 
annak céljából, hogy megelőzze vagy minimálisra csökkentse a hulladéklerakás emberi 
egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatásait. Az irányelv átültetésének időpontjában, 
azaz 2001. július 16-án engedélyezett vagy már működő hulladéklerakók tekintetében az 
irányelv előírja, hogy egy éven belül a telep megfelelőségi tervét be kell mutatni az illetékes
hatóságoknak, hogy azok eldönthessék, a hulladéklerakó telep az irányelv technikai 
előírásainak megfelelően folytathatja-e működését.

Következtetések

A Bizottság levélben fogja a görög hatóságokat megkeresni, ennek során tájékoztatást kér
majd annak érdekében, hogy megállapíthassa, Görögország eleget tett-e a vonatkozó 
közösségi jogszabályok szerinti kötelezettségeinek. Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága 
tájékoztatást kap a görög hatóságok válaszáról.

4. A Bizottságtól 2006. november 10-én kapott kiegészítő válasz 

A görög hatóságok által küldött információk alapján, a domokosi hulladéklerakó telep építési 
tervét (X.Y.T.A.) 1997. március 28-án ismerte el társfinanszírozásra a FEDER az 1994-1999-i 
« Kontinentális Görögország » Regionális Operációs Program keretében. A költségvetés 
231 130 ezer Drachmára (678 297,87 euróra) emelkedett.

  
1 A 91/156/EGK irányelvvel való módosítás szerint, HL L 78., 1991.3.26., 32. o.
2 HL L 182., 1999.7.16., 1. o.
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A projekt egy 15 000 lakos szükségleteire alkalmas, 33 000 m² nagyságú X.Y.T.A. telep 
megépítését célozta, beleértve a telepet körülvevő kerítést, a világítást, a növényzetet, a 
szennyvízelvezetést és a vasutat.

A tervet 1998. május 14-én kivitelezték és a közterhek 198 607 355 drachmára (582 853,57 
euróra) emelkedtek. A hulladéklerakó telep védelmére szánt kiegészítő munkálatokat 
kizárólag nemzeti alapokból finanszírozták. Ezeknek a munkálatoknak a végösszege elérte a 
149 710,47 eurót.

A Domokos megyei tisztító szervezet lett a végső haszonélvező és a terv végrehajtásáért 
felelős egység. 1999. október 6-át követően (a szervezet feloszlásának dátuma), a Domokosi 
Község vette át az X.Y.T.A. művelet irányítását.

Az X.Y.T.A. művelet alatt, és a tisztító szervezet feloszlása miatt a hulladékkezelés 
hiányosnak bizonyult, és az X.Y.T.A-ból számazó folyadékok szivárogtak ki biológiai kezelés 
nélkül. E probléma megoldása érdekében a Domokosi Község létrehozta a « Domokos 
területén lévő X.Y.T.A. végrehajtása » című projektet, amelyet teljes mértékben nemzeti 
alapokból finanszíroztak.

Egy 2006. április 7-i levélben a görög hatóságokat felkérték arra, hogy nyújtsanak 
tájékoztatást a művelet és a megtett intézkedések jelenlegi állásáról, amelyeket annak 
érdekében hajtottak végre, hogy a vonatkozó környezetvédelmi közösségi jogszabályoknak 
megfeleljenek, különös tekintettel az engedély kiadására, az illetékes hatóságok által végzett 
ellenőrzések végrehajtására, illetve a víz minőségellenőrzésére és elemzésére, valamint a 
hulladéklerakó telep szabályozási terv felrajzolására.

Mivel a Bizottság nem kapott választ, kiküldött egy emlékeztetőt, amelyben azt kéri, hogy a 
vonatkozó információkat egy hónapon belül küldjék el.

Amint a Bizottság hatóságai friss információhoz jutnak, értesíteni fogják a Petíciós 
Bizottságot a további fejleményekről.
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