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Tárgy: Ioannis Papadopoulos, belga állampolgár által benyújtott 212/2008. számú 
petíció a hulladéklerakók létesítéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a Görögországban alkalmazott hulladékgazdálkodási gyakorlatok 
elfogadhatatlanok, ami azt vonja maga után, hogy az országot meg fogják bírságolni minden 
egyes olyan hulladéklerakó miatt, amely nem felel meg az uniós előírásoknak. Ennek 
elkerülése érdekében Görögország sebtében próbál hulladéklerakókat létrehozni Karvounari 
területén, ahol szarvasmarha- és juhtenyésztéssel foglalkoznak, valamint az 
idegenforgalmáról ismert Levkimi területén. A petíció benyújtója szerint a hulladéklerakók 
létrehozása előtt független környezeti hatásvizsgálatot kell készíteni. Mivel a hulladéklerakók 
létrehozásának költségeit az európai adófizetők pénzéből fizetik, az e célra nyújtott 
finanszírozást a vizsgálat eredményeinek közzétételéig fel kell függeszteni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. november 25.

A hulladéklerakókat közösségi szinten a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv1

                                               
1 HL L 182., 1999.7.16., 1–19. o.
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szabályozza. Ez az irányelv követelményeket állapít meg a hulladéklerakók kialakítása, 
működése, bezárása és utógondozása tekintetében.

A hulladéklerakókról szóló irányelv I. melléklete szerint a hulladéklerakó helyének 
megválasztásánál az alábbiakkal kapcsolatos követelményeket kell figyelembe venni:

a) a hulladéklerakó határának lakó- és üdülőövezetektől, vízi utaktól, felszíni vizektől és más 
mezőgazdasági vagy lakott területektől való távolságát;

b) talajvíz, parti víz vagy környezetvédelmi övezetek előfordulását a területen;
c) a terület földtani és hidrogeológiai adottságait;
d) árvíz, felszínsüllyedés, földcsuszamlás- vagy lavinaveszélyt a területen;
e) a természeti vagy kulturális örökség védelmét a területen.

A hulladéklerakó helyének megválasztását és a hulladéklerakó engedélyezésére vonatkozó 
döntést a tagállamok illetékes hatóságainak kell meghozniuk. A hulladéklerakót csak akkor 
lehet engedélyezni, ha a helyszín adottságai, tekintettel a fenti követelményekre, arra utalnak, 
hogy a hulladéklerakó nem okoz jelentős környezeti veszélyt.

A veszélyes hulladékokat tároló hulladéklerakókat a 97/11/EK irányelvvel1 módosított, az 
egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
85/337/EGK irányelvnek2 megfelelően környezeti hatásvizsgálatnak is alá kell vetni. Más 
hulladéklerakók esetében akkor végezhetik el a hatásvizsgálatot, ha valószínűleg jelentős 
hatást gyakorolnak a környezetre. Az irányelvet átültető, meglévő görög jogszabályok szerint 
a hulladéklerakó-projektek tekintetében mindig szükség van környezeti hatásvizsgálatra.

A Bizottság birtokában levő információ alapján a Karvounariban található hulladéklerakót 
környezeti hatásvizsgálatot (KHV) követően engedélyezték, a 3679/24.9.2003. számú 
határozattal. A Levkimi területén levő hulladéklerakót illetően ehhez hasonlóan KHV 
elvégzésére került sor, és a projektet a 7293/9.8.1999. számú határozattal engedélyezték. A 
vonatkozó regionális hulladékgazdálkodási tervekben is szerepel mindkét helyszín.

A Bizottság a Szerződés őreként jogi lépéseket tenne bármely tagállammal szemben, ha 
elegendő bizonyíték állna rendelkezésére arról, hogy a közösségi jog megsértése áll fenn. A 
petíció benyújtója által ebben az ügyben közölt információ alapján azonban a Bizottság úgy 
gondolja, hogy mindkét helyszín megfelel a fent említett EK-jogszabályokban megállapított 
követelményeknek, és ezért nem állapítható meg a közösségi jog megsértése.

                                               
1 HL L 73., 1997.3.14., 5–15. o.

2 HL L 175., 1985.7.5., 40–48. o.
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