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Tárgy: Dimitrios Kiriakopoulos, görög állampolgár által benyújtott 799/2008. számú, 1 
további aláírást tartalmazó petíció a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK tanácsi 
irányelv rendelkezéseinek a görögországi Thesszaloniki megyében létesítendő 
hulladéklerakó esetében tapasztalt nem megfelelő alkalmazásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat, hogy a Thesszaloniki megyében fekvő Mavrorachi településen 
hamarosan használatba vesznek egy hulladéklerakót, amelyet többek között kórházi 
hulladékok lerakására kívánnak használni; és ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy az említett 
hulladéklerakó kialakítása nyilvánvalóan ellentmondásban van az EU e területen érvényben 
lévő jogi rendelkezéseivel, nevezetesen a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK tanácsi 
irányelvvel. A petíció benyújtója az irányelv 6. és 8. cikkére, valamint annak első nyolc
preambulumbekezdésére hivatkozva arra kéri az Európai Parlamentet, hogy avatkozzon be az 
ügybe annak érdekében, hogy az illetékes görög hatóságok betartsák az EU környezetvédelmi 
előírásait. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 24. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

Elöljáróban megjegyzendő, hogy a petíció benyújtói már korábban is a Bizottsághoz fordultak 
az ügyben. 
A rendelkezésre álló információk alapján a hulladéklerakó próbaüzemeltetésének időszaka 
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2008. június 7-én vette kezdetét és 5 hónapig tartott. A próbaüzem a két hulladéklerakó 
platform kialakítását, illetve a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra-munkálatok befejezését 
követően kezdődött meg (vízzáró szigetelés, illetve csurgalékvíz- és biogáz-gyűjtő rendszer 
kialakítása, a helyszínre vezető szervizutak kiépítése). A próbaüzem időszaka alatt a 
személyzet képzésben részesült. Az egyetlen még befejezetlen projekt a csurgalékvíz-kezelő 
egység kialakítása, amelynek 2008 végére kellett volna befejeződnie.

Ami a petíció benyújtói által felhozott első kifogást illeti, a létesítménykezelési tervben 
szereplő további munkálatok nincsenek hatással a hulladéklerakó működésére. Egyfelől az 
átrakodási állomások hálózatának befejezése a hulladékszállítási eszközök kérdésköréhez 
tartozik. Másfelől az újrahasznosítható anyagokhoz kapcsolódó szelektáló központok és
mechanikai, illetve biológiai feldolgozó egységek megépítése az 1999/31/EK irányelv 5. 
cikkének (1) és (2) bekezdésében foglalt kötelezettséghez kapcsolódik (melynek határideje 
Görögország esetében 2010 júliusa).
Ami a petíció benyújtói által felhozott második problémát illeti, az 1999/31/EK irányelv 6. 
cikke a) pontjának alkalmazása összefügg a „kezelés” fogalmának meghatározásával. A 
szóban forgó irányelv 2. cikkének h) pontja szerint a kezelés: „fizikai, termikus, kémiai vagy 
biológiai eljárások, beleértve az osztályozást is, amelyek úgy változatják meg a hulladék 
jellemzőit, hogy térfogatát vagy veszélyes jellegét csökkentik, megkönnyítik a hulladék 
kezelését, vagy elősegítik a hulladék hasznosítását”. Tehát figyelembe kell venni a forrásnál 
elvégzett szelekciót és az újrahasznosítást is, de ugyanígy azt a tényt is, hogy a 
hulladéklerakóba érkező hulladékokat tömöríteni kell.
Ami pedig a petíció benyújtói által felhozott harmadik érvet illeti, a hulladéklerakó 
megépítésére és működtetésére vonatkozó környezetvédelmi feltételeket a 2008. június 9-i,
104927 (KYA) számú minisztériumközi rendelettel módosított 2002. március 21-i, 82174 
számú (KYA) minisztériumközi rendelet hagyta jóvá. A hulladéklerakási engedélyt az 
illetékes hatóság a létesítmény helyszíni ellenőrzését követően adja ki, amelynek során 
ellenőriznie kell az előírt feltételek betartását, a csurgalékvíz-feldolgozó egység működését is 
ideértve.

A Bizottság a petíció benyújtói és a bizottsági szervek között folytatott levélváltás keretében 
egy 2008. augusztus 1-jén kelt levelében a petíció benyújtóival is közölte a fenti 
következtetéseket. Egyúttal felkérte a petíció benyújtóit, hogy tegyék meg észrevételeiket és 
szolgáltassanak a jogsértést bizonyító konkrét és részletes információkat. A petíció benyújtói 
a mai napig nem válaszoltak erre a levélre.

Következtetés
A rendelkezésre álló információk alapján nem állapítható meg a hulladéklerakókról szóló 
1999/31/EK irányelv megsértése. 
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