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Tárgy: Panagiotis Bouras görög állampolgár által a Megalopoli városi tanács nevében 
benyújtott 978/2008. számú petíció a hulladékok hulladéklerakókban történő 
átvételének uniós kritériumai és eljárásai alkalmazásának egy, a görögországi 
Peloponnészoszon található Megalopoli közelébe tervezett hulladéklerakó 
kialakításával kapcsolatosan a görög hatóságok által történő elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki a görögországi Peloponnészoszon található Megalopoli 
polgármestere, azokat a körülményeket kifogásolja, amelyek annak az engedélynek a kiadása 
következtében alakultak ki, amelyet a görög környezetvédelmi minisztérium 2008. 
januárjában adott ki a görög DEI áramszolgáltató vállalatnak ahhoz, hogy azbeszttartalmú 
építőanyagok lerakására alkalmas hulladéklerakót alakítson ki. Ezen engedély tárgya, 
nevezetesen az „azbeszthulladék”, azóta „ipari és egyéb hulladékra” változott, és a petíció 
benyújtója rámutat, hogy ez ellentétes az 1999/31/EK irányelv 16. cikke és II. melléklete 
alapján a hulladékok hulladéklerakókban történő átvételének kritériumairól és eljárásairól 
szóló 2003/33/EK tanácsi határozattal, amelynek értelmében azok a hulladéklerakók, amelyek 
azbeszttartalmú építőanyagot fogadnak, csak olyan azbeszttartalmú építőanyagot és egyéb 
azbeszthulladékot vehetnek át, amelyek erre alkalmasak, és a hulladék kötött azbeszten kívül 
nem tartalmazhat egyéb veszélyes anyagokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva. 2008. december 1. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

A Bizottság a petíció értékelése során nem csupán a 99/31/EK irányelv, hanem az egyes köz-
és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, a 97/11/EK1 és a 
2003/35/EK2 irányelvek által módosított 85/337/EGK irányelv3 megsértését is vizsgálta.

A 99/31/EK irányelvet a görög jogba átültető jogalkotási keret ténylegesen előírja, hogy 
mielőtt az üzemeltető egy hulladéklerakó üzemeltetési engedélye iránt folyamodna, meg kell 
szereznie a környezetvédelmi feltételeket jóváhagyó határozatot. A környezetvédelmi 
feltételeket jóváhagyó határozat kiadása a 85/337/EGK irányelvet a görög jogba átültető 
rendelkezéseknek megfelelően történik.
A rendelkezésre álló információkból kitűnik, hogy a szóban forgó projekt esetében a 
környezetvédelmi értékelési eljárás megkezdődött. Az illetékes minisztérium a projekt 
előzetes környezetvédelmi értékelését elfogadta. Márpedig ezen értékelés elfogadása olyan 
előzetes szakasz, amely nem jár jogilag kötelező erejű következményekkel. A kivitelezőnek 
ugyanis el kell készíttetnie a környezetvédelmi hatásvizsgálatot, és azt a nyilvánosság és az 
érintett hatóságok rendelkezésére kell bocsátania. Ezek után az illetékes hatóság meghozza 
végleges döntését.

Mivel az értékelési és engedélyezési eljárás egyelőre előzetes szakaszban van, a Bizottság 
megítélése szerint nincs mód a 85/337/EGK irányelv és következésképpen a 99/31/EK 
irányelv megsértésének megállapítására sem.

Következtetés
A Bizottság megállapítja, hogy e szakaszban nem áll fenn a közösségi környezetvédelmi 
szabályozás megsértése.

                                               
1 HL L 73., 1997.3.14., 5. o.
2 HL L 156., 2003.6.25., 17. o.
3 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
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