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Tárgy: Eliane Audonet, francia állampolgár által benyújtott, 16 aláírást tartalmazó,
1367/2007. számú petíció a hatalmas hulladéklerakók két terve elleni 
tiltakozásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója két hatalmas hulladéklerakónak (évi 175 000 tonna) Párizs 
agglomerációjában, egy mezőgazdasági körzetben (Sud-Essonne) történő megépítése ellen 
emel panaszt, amelyeket félrevezető módon „végleges hulladéktároló központnak” neveznek. 
A petíció benyújtója a talajt, a belvizet és a levegőt szennyező halmozódó hatásoktól, 
valamint a környezetet és a közegészséget érő valószínű károktól tartva arra kéri az Uniót, 
hogy tegyen megelőző lépéseket, mivel a projektek egyikével kapcsolatban már nyilvános 
konzultációs eljárást indítottak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. május 13. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

A hulladéklerakókról szóló irányelvben1 megfogalmazott általános követelmények értelmében 
a hulladéklerakókat az illetékes nemzeti hatóságok csak abban az esetben engedélyezhetik, ha 
a hulladéklerakásra kijelölt hely sajátosságait (talajvíz, lakott településtől vagy 
üdülőövezetektől való távolság, a természeti vagy kulturális örökség védelme, stb.)

                                               
1 A Tanács 1999. április 26-i 1999/31/EK irányelve, HL L 182., 1999. július 16.
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figyelembe véve a hulladéklerakó nem jelent komoly környezeti kockázatot (a 
hulladéklerakásról szóló irányelv 1. mellékletének 1.2 pontja).

A 97/11/EK irányelv1 és a 2003/35/EK irányelv2 által módosított 85/337/EGK irányelv az 
egyes köz‑  és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról előírja, hogy
környezeti hatástanulmányt kell készíteni a hulladéklerakóról, ha feltételezhető, hogy a 
hulladéklerakónak jelentős hatása lesz a környezetre.

Végezetül, egy hulladéklerakó csak akkor működhet, ha a hulladéklerakó üzemeltetői számára 
az illetékes hatóság a hulladéklerakásról szóló irányelv 8. cikkében megfogalmazott 
feltételeknek megfelelően kiadta a hulladéklerakási engedélyt, beleértve a tervezett 
hulladéklerakó kapcsolódását az elfogadott, hatályos hulladékkezelési tervekhez. 

A petíció benyújtója részletekkel szolgál két, még tervezési szakaszban lévő 
hulladéklerakóról. A Bizottság ennek alapján vélelmezi, hogy a hulladéklerakók még nem 
épültek meg, és a közösségi jogszabályoknak megfelelően folyamatban vannak a nyilvános 
konzultációk. 

A tagállamok szabadon választhatják meg a megfelelő helyet új hulladéklerakók 
megépítéséhez. A hulladéklerakásról szóló irányelv bekerült a francia nemzeti 
jogszabályokba, így az illetékes hatóságok vélhetően teljes mértékben tisztában vannak az új 
hulladéklerakók építésével járó kötelezettségekkel. A Bizottságnak a dolgok jelenlegi állása 
szerint nincs oka azt feltételezni, hogy az uniós jogszabályokat megszegték. Ettől függetlenül, 
amennyiben a petíció benyújtója a későbbiek folyamán olyan bizonyítékot szolgáltat a 
Bizottság számára, amelynek alapján a Bizottság úgy véli, hogy a tervezett hulladéklerakók 
megsértik a közösségi jogszabályokat, úgy a Bizottság meg fogja vizsgálni az erre vonatkozó 
információt, és megteszi a szükséges lépéseket.

                                               
1 HL L 073., 1997. március 14., 5.o.

2 HL L 156., 2003. június 25., 1. o.


