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Tárgy: A Mavroudis Voridis, görög állampolgár által benyújtott 0078/2007. számú 
petíció Kelet-Attika egy részén egy szemétlerakóhely megépítéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat arra, hogy az illetékes görög hatóságok engedélyt adtak Kelet-
Attikában a Mavro Vouno Grammatikou és Bragoni Kerateas Lavreotikis szomszédságában 
egy szemétlerakóhely építéséhez. Azt állítja, hogy a szóban forgó projekt sérti az érvényes 
vonatkozó EU-jogszabályokat, és így a Parlament beavatkozását kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. május 30. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. október 19.

Háttér/A tények összefoglalása/Előzmények

A hulladékgazdálkodásra szolgáló megfelelő környezetvédelmi infrastruktúra hiánya fontos 
kérdés Görögországban. A Bizottság szolgálatai szorosan figyelemmel kísérik a 
fejleményeket ezen a területen, annak érdekében, hogy biztosítsák az Európai Közösség (EK) 
alkalmazandó jogszabályainak betartását, és azt, hogy a Görögországban termelt szilárd 
hulladékot környezetvédelmi szempontból megfelelő módon kezeljék. Az attikai régióban a 
helyzet különösen nehéz számos tényező következtében: a régió viszonylag nagy népessége 
(2004-ben a becslések szerint megközelítőleg 4 000 000 lakos, ami Görögország teljes 
népességének 36%-a), a lakosság csekély tudatossága a hulladékgazdálkodással kapcsolatban 
és emiatt a javasolt megoldások nyilvános elfogadottságával kapcsolatos problémák, 
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késedelmek a közép- és hosszú távú tervezésben stb.

A Bizottság megpróbálta mind jogi intézkedésekkel, mind pedig pénzügyi támogatással 
orvosolni a helyzetet, valamint megfelelő eszközökkel támogatni a szilárd hulladékok 
ártalmatlanítását egész Görögországban, így az attikai régióban is.

A pénzügyi támogatást illetően – különös tekintettel az 1999–2006-os időszakra szóló és a 
korábbi közösségi támogatási kerettervekből nyújtott támogatásra – EK-forrásokat utaltak ki 
szilárdhulladék-kezelés terén megvalósítandó projektekre. Az attikai régióban valóban az 
összes fontos projekt részesült már társfinanszírozásban. 2004 decemberében jóváhagyták a 
főbb attikai hulladékgazdálkodási projektekre, azaz a nyugat-attikai Fyli-ben, valamint a 
kelet-attikai Grammatikóban és Kerateában (ez utóbbiakkal foglalkozik a petíció) 
megvalósítandó hulladéklerakó létesítményekre a Kohéziós Alapból nyújtott közösségi 
támogatást. Ezenkívül a görög hatóságok egyértelműen kötelezettséget vállaltak amellett, 
hogy bezárják az illegális szemétlerakókat, amelyekből az attikai régióban is található néhány 
(a 2003-ban jóváhagyott nemzeti hulladékgazdálkodási terv szerint 2008 végéig valamennyi 
illegális szemétlerakót be kell zárni, a területet pedig rehabilitálni kell).

A petíció

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az illetékes görög hatóságok két hulladéklerakó 
megépítését engedélyezték a Grammatiko melletti Mavro Vouno és a Keratea melletti 
Vragoni közelében Kelet-Attikában (annak északi, illetve déli részén), ami jelentős környezeti 
károkat fog okozni a nagy természeti és történelmi értéket képviselő területeken. A petíció 
benyújtója szerint a Kohéziós Alap keretében nyújtott társfinanszírozásról szóló bizottsági 
határozat több rendelkezését sem tartják be, például a bizottsági határozat I. mellékletének 8. 
pontját, amely a munkálatok megkezdésére és befejezésére vonatkozik, valamint ugyanezen 
melléklet „Különleges feltételek” című 12. pontjának 1., 2. és 5b. tételét, amelyek különleges 
betartandó feltételeket és határidőket rögzítenek.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A Bizottság jól ismeri a szilárdhulladék-kezelés helyzetét Görögországban, különösen 
Attikában, ahol néhány térségben – így a petíció tárgyát képező térségekben is – hiányzik a 
megfelelő infrastruktúra, és illegális hulladéklerakókkal oldják meg a helyzetet.

A petícióban említett két kelet-attikai helyszínt a Bizottság rendelkezésére álló információk 
szerint több más helyszín közül választották ki, miután az érintett helyi és nemzeti hatóságok 
számos vitát folytattak az ügyben, valamint különböző tanulmányokat készítettek stb. Az 
összes lehetséges helyszín végleges kijelöléséről rendelkező törvényt a Görög Parlamentben 
2003 júniusában lefolytatott vita és szavazás után fogadták el (a 3164. sz. törvény 33. cikke, a 
Görög Köztársaság Hivatalos Lapja, 176/2-7-2003. sz.). A módosított 85/337/EGK KHV-
irányelvvel1 összhangban végzett részletes környezeti hatásvizsgálat (KHV) megerősítette, 
hogy ez a két helyszín a legalkalmasabb a hulladéklerakó létesítmények kialakítására. Az 
elvégzett KHV-k és a KHV-irányelvet átültető nemzeti jogszabályokban előírt megfelelő 
miniszteri határozatok nem csupán különálló létesítményekként foglalkoznak a 

                                               
1 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
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hulladéklerakókkal, hanem sokkal inkább „integrált hulladékkezelő létesítményekként”, így 
rendelkeznek a hulladék újrafeldolgozásáról, komposztálásáról és előkezeléséről is.

A görög hatóságok 2004-ben egy teljes dokumentációt nyújtottak be a Bizottsághoz kizárólag 
a hulladéklerakóknak a Kohéziós Alapból való finanszírozásáról, amely kiemelt fontosságú a 
szabályozatlan, illegális hulladéklerakó helyek megszüntetése érdekében az adott régióban. A 
dokumentációban kifejtették, hogy egy későbbi szakaszban, valamint a hulladéklerakók 
kialakításának befejezését követően mindenképpen nemzeti források felhasználásával 
„integrált hulladékgazdálkodásra” irányuló kiegészítő intézkedéseket kezdeményeznek. A 
Bizottság, miután értékelte, hogy a fenti projektek megfelelnek-e a közösségi szabályoknak, 
köztük a környezetvédelmi szabályoknak is, 2004 decemberében a társfinanszírozás mellett 
döntött. A terv átfogó és helyes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság több 
különleges rendelkezést vezetett be a fenti határozatok I. mellékletének 12. pontja alapján, 
amelyeket a petíció benyújtója szerint megsértettek. Emlékeztetni kell arra is, hogy a 
hulladéklerakókról szóló irányelv 5. cikke szerint a hulladéklerakókba kerülő, biológiailag 
lebontható kommunális hulladékok mennyiségét azon biológiailag lebontható kommunális 
hulladékok teljes mennyiségének 75 tömegszázalékára kell csökkenteni, amelyek 1995-ben 
vagy abban az első 1995 előtti évben keletkeztek, amelyre vonatkozóan szabványos Eurostat 
adatok állnak rendelkezésre. Görögország tekintetében e kötelezettség teljesítésének 
határideje 2010. július.

Az érintett polgárok által a görög hatóságoknak a szóban forgó helyszínek kiválasztásáról 
szóló határozata ellen a görög bíróságokon indított kereset eredményeképpen az említett 
projektek fizikai munkálatai még nem kezdődtek meg. A Görög Legfelsőbb Bíróság 
valójában csak 2007 áprilisában hozta meg a nyugat-attikai Fyliben és a kelet-attikai 
Grammatikóban létrehozandó hulladéklerakókat támogató ítéletét, amelyben elutasította a 
felperesek valamennyi érvét, és úgy ítélte meg, hogy a helyszínek kijelölése összhangban van 
a görög joggal, beleértve a közösségi jogszabályokat és különösen a KHV-irányelvet átültető 
görög jogszabályokat. A kerateai hulladéklerakóról még nem hoztak döntést.

A fenti háttér-információk alapján a Bizottság a következő megjegyzéseket fűzi a petíció 
benyújtójának érveihez:

A petíció benyújtója általánosságban azt állítja, hogy a kezeletlen hulladék lerakása a 
hulladéklerakókról szóló 99/31/EK irányelv1 értelmében nem megengedett, ezért a 
grammatikói és a kerateai hulladéklerakó működése addig nem indulhat meg, amíg ki nem 
alakítanak egy „integrált hulladékkezelő létesítményt”. A Bizottság társfinanszírozásról szóló 
határozata annak biztosítására irányul, hogy a hulladéklerakó a hulladékkezeléshez szükséges 
valamennyi intézkedés végrehajtása mellett működjön.

A hulladéklerakás elfogadható hulladékártalmatlanítási módszernek minősül, feltéve, hogy 
megfelel a 99/31/EK irányelvben megállapított követelményeknek. A megfelelően 
szabályozott és az uniós követelményeket teljesítő hulladéklerakók nem említhetők egy lapon 
a jelenlegi illegális és ellenőrizetlen szeméttelepekkel. A fentiekben bemutatottakkal 
összhangban a KHV-eljárások befejezéséről szóló miniszteri határozatok mindkét helyszín 
esetében „integrált hulladékkezelő létesítményre” vonatkoztak, azaz egy olyan 

                                               
1 HL L 182., 1999.7.16., 1. o.
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hulladéklerakóra és létesítményre, amelynek rendeltetése a hulladékkezelés 
(hulladékválogatás, újrafeldolgozás és komposztálás). A prioritásokat illetően a görög 
hatóságok először úgy terjesztették elő a projektet, hogy az illegális hulladéklerakók 
működését meg lehessen szüntetni, ezenkívül pedig kötelezettséget vállaltak arra, hogy egy 
későbbi szakaszban – a hulladéklerakó elkészülte után – kezdeményezni fogják az összes 
többi intézkedést (előkezelés, újrafeldolgozás, komposztálás, de a forrásnál történő 
szelektálásra irányuló intézkedések is). A Bizottság társfinanszírozási határozata különleges 
rendelkezéseket tartalmaz annak garantálása érdekében, hogy a hulladéklerakó az EK-
jogszabályokkal összhangban működik majd (pl. az I. melléklet 12. pontjának 2. sz. 
különleges rendelkezése).

Az egész folyamatban késedelmet okozott, hogy a hulladéklerakó projektjét megállította a 
Legfelsőbb Bíróság előtt folyamatban lévő ügy, mivel fontos először megvárni a Bíróság 
ítéletét, ami az egész rendszer sikerének feltétele. Ezen a ponton meg kell említeni, hogy a 
helyi hatóságok – ha akarják – képesek megszervezni a kommunális szilárd hulladék 
újrafeldolgozását vagy kezelésének egyéb fejlett módjait, valamint megtenni az összes 
szükséges intézkedést az illegális szeméttelepek bezárásához.

Részletesebben kifejtve, a petíció benyújtója öt határidőt említ meg, amelyek a két szóban 
forgó projektre a Kohéziós Alap keretében nyújtott társfinanszírozásról szóló bizottsági 
határozatban szerepelnek:

1. A petíció benyújtója azt állítja, hogy nem tartották be azt a 2005. június 30-i határidőt, 
amelyet a (Kohéziós Alap keretében nyújtott) társfinanszírozásról szóló bizottsági határozat I. 
melléklete 12. pontjának 1. sz. különleges rendelkezése ír elő, és ameddig az illetékes görög 
hatóságoknak el kell fogadniuk az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a különleges 
hulladékok tekintetében (veszélyes hulladékok stb.) teljesítsék a hulladéklerakókról szóló 
1999/31/EK irányelv követelményeit;

A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy az 1999/31/EK irányelvben a hulladékok különleges 
kategóriáinak kezelése tekintetében előírt jogi keretet Görögország már elfogadta, még ha a 
fenti határidő után is. Görögország már tájékoztatta a Bizottságot több olyan jogalkotási aktus 
elfogadásáról, amelyek a következő különleges hulladékkategóriák kezelését szabályozzák: 
kórházi hulladék, fáradt olaj, használt gumiabroncsok, elemek és akkumulátorok, lejárt 
életciklusú járművek, elektromos és elektronikus berendezések hulladékai;

2. A petíció benyújtója azt állítja, hogy nem tartották be azt a 2005. december 31-i határidőt, 
amelyet a (Kohéziós Alap keretében nyújtott) társfinanszírozásról szóló bizottsági határozat I. 
melléklete 12. pontjának 2. sz. különleges rendelkezése ír elő, és ameddig az illetékes görög 
hatóságoknak el kell fogadniuk az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a hulladékok 
újrafeldolgozása, valamint a hulladékképződés csökkentése stb. tekintetében teljesítsék a 
hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv követelményeit. A fentiekben elmondottak 
alapján a megfelelő hulladéklerakó létrehozása valóban előfeltétele volt a két helyszínre 
vonatkozó KHV-eljárások befejezéséről szóló miniszteri határozatokban előírt többi 
intézkedés kialakításának. A bizottság azt figyelembe véve vezette be ezt a rendelkezést, hogy 
a hulladéklerakókra irányuló munkálatok eredetileg 2004 végéig már elkezdődtek volna, így a 
2005. december 31-i határidőt megfelelőnek ítélték ahhoz, hogy nyomást gyakoroljanak a 
görög hatóságokra a többi előirányzott intézkedés előkészítése érdekében. Azonban a 
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fentiekben elmondottak alapján a bírósági eljárás késedelmet okozott az egész rendszerben;

3. A petíció benyújtója azt állítja, hogy nem tartották be azt a 2003. november 28-i határidőt, 
amelyet a (Kohéziós Alap keretében nyújtott) társfinanszírozásról szóló bizottsági határozat I. 
melléklete 12. pontjának 5b. sz. különleges rendelkezése ír elő, és ameddig az illetékes görög 
hatóságoknak el kell fogadniuk az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy bezárják az összes 
illegális szeméttelepet, és leállítsák működésüket. Először is a fenti időpont nem határidő, 
hanem a görög hatóságok által a Bizottságnak küldött levél dátuma, amelyben áttekintést 
adtak a meglévő illegális szeméttelepekről és az ezen a területen tett intézkedésekről. 
Valójában az 5. különleges rendelkezés alpontjai – köztük az 5b. alpont is – azokra az 
intézkedésekre utalnak, amelyeket a Kohéziós Alapból nyújtott finanszírozásnak a 
határozatban kifejezetten rögzített utolsó részlete előtt be kell fejezni. Mivel a projekt még 
nem indult el, az utolsó részlet sem kerülhetett eddig szóba. Mindazonáltal meg kell említeni, 
hogy ténylegesen folyamatban van egy intézkedés az illegális szeméttelepekkel kapcsolatban, 
mivel a görög hatóságok (Környezetvédelmi Minisztérium, Belügyminisztérium és a 
Gazdasági Minisztérium) már forrásokat különítettek el annak érdekében, hogy egész 
Görögországban, így az attikai régióban is bezárják és rehabilitálják az illegális 
szeméttelepeket, és biztosítsák, hogy ezeket az EK környezetvédelmi jogszabályainak 
megfelelő hulladéklerakók váltsák fel. Az is említésre méltó, hogy a görög hatóságok által a 
társfinanszírozás iránti dokumentáció benyújtásakor továbbított hivatalos tájékoztatás szerint 
15 illegális vagy ellenőrizetlen szeméttelep volt a kelet-attikai régióban, ezek közül az egyik 
Grammatiko önkormányzati határán, egy másik pedig Keratea önkormányzati határán, azaz 
éppen ott, ahol a szóban forgó két hulladéklerakót fel kívánják építeni;

4–5: A petíció benyújtója rámutat arra, hogy a munkálatok megkezdésének (2004. november 
1.) és befejezésének (2007. május 31.) határideje, amelyeket a bizottsági határozat I. 
mellékletének 8. pontja rögzít, nem tartható be. Ez kétségtelenül igaz, mivel a fentiekben 
bemutatottak szerint a munkálatok még nem kezdődtek meg. Nyilvánvaló, hogy a bizottsági 
határozatot módosítani kell, ami a jelenlegi igazgatási gyakorlatban gyakran előfordul. A 
jelenlegi információk szerint lezárult a szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó felhívás, 
az ajánlatokat benyújtották, és – legalábbis a grammatikói projekt tekintetében – hamarosan 
megkötik a végleges megállapodásokat.

Következtetés

A Bizottság úgy véli, hogy a szilárd hulladékok kezelésének kérdése kritikus fázisba lépett 
Görögországban, így az attikai régióban is, számos olyan előkészületben lévő intézkedéssel, 
amelyek arra szolgálnak, hogy teljes mértékben megfeleljenek a közösségi politikák és 
jogszabályok követelményeinek. Attikában például a már közösségi finanszírozásban 
részesülő jelenlegi infrastruktúra mellett (például a mechanikus hulladékválogató és 
komposztáló egység Ano Liossia-ban) a három hulladéklerakóra irányuló projekt – amelyről 
az attikai regionális tervezés keretében döntöttek, és amelyet a 2003. évi 3164 sz. törvény 
hagyott jóvá – első lépésként mindenképpen szükségesnek tűnik, feltéve, hogy ezek a 
projektek megfelelnek a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv műszaki előírásainak 
és követelményeinek. Ezekhez a projektekhez mindenképpen további intézkedéseknek kell 
kapcsolódniuk a közösségi hulladékgazdálkodási politikával összhangban (azaz 
újrahasznosítás, újrafeldolgozás, komposztálás, hulladékégetés az energia újrahasznosításával 
stb.), annak érdekében, hogy fenntartható megoldásokat dolgozzanak ki a hulladékproblémára 
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a nagy népsűrűségű attikai régióban. A Bizottság a 2007–2013-as új programozási időszakra 
vonatkozó tárgyalások során már rámutatott ennek szükségességére, és ebben az időszakban 
várhatóan pozitív fejlemények lesznek majd a szilárd hulladékok kezelése terén.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. június 10.

A Petíciós Bizottságban 2008. január 24-én folytatott vitát követően több találkozóra is sor került 
a görög hatóságokkal a kohéziós politikával összefüggésben felmerülő kérdések nyomon 
követéseként, illetve technikai üléseket is tartottak a hulladékkal és a közösségi 
környezetvédelmi vívmányok betartásával kapcsolatban.

A görög hatóságok számára egyértelművé tették, hogy előrelépéseket kell tenniük a kísérő 
intézkedések végrehajtása terén, megfelelve a Kohéziós Alap 2004. évi idevágó módosított 
határozataiban foglaltaknak. Ugyanez az elv érvényes a regionális hulladékkezelésről szóló 
tervek tiszteletben tartása és végrehajtása tekintetében is.

Ezen felül levelet intéztek a görög hatóságokhoz (2008. április 2-án) azon munkálatok és 
létesítmények megvalósításával összefüggésben, amelyekről az attikai regionális 
hulladékgazdálkodásról szóló tervben határoztak (RWMP), és amelyek végrehajtására a 3164. 
sz. törvény 33. cikkében foglaltak szerint került sor (Görög Hivatalos Közlöny, 176/2-7-2003), 
összhangban az Európai Közösség hulladékkal kapcsolatos politikájával és jogszabályaival, 
ideértve az újrafeldolgozó központokat, a komposztáló üzemeket, a hulladéklerakókat stb. Az 
Attikára vonatkozó – 2006. február 22-én módosított – RWMP megerősítette a kiválasztott 
helyszíneket és a kapcsolódó hulladékkezelő létesítményeket.

A kiválasztott helyszínekkel (pl. Grammatiko, Keratea stb.) kapcsolatban – a vonatkozó 
közösségi jogszabályokkal összhangban – elvégzett környezeti hatásvizsgálat (KHV) a 
hulladéklerakókon felül kiterjedt olyan további létesítményekre is, mint például a hulladék 
előkezelésével és komposztálásával foglalkozó létesítmények, valamint az újrafeldolgozó 
központok, amelyeket a görög hatóságok integrált hulladékkezelő létesítményekként 
határoznak meg (IIWM). Mindez látható a miniszteri határozatokban is, amelyek 
meghatározzák az adott helyszínekre vonatkozó szabályokat és feltételeket. 

Amint azt már korábban is jeleztük, miután az érintett görög állampolgárok jogi lépéseket 
kezdeményeztek a görög legfelső bíróság előtt, a hulladéklerakó létesítmények megépítésére 
irányuló munkálatok terén – amelyek a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósulnak meg –
késedelmek mutatkoztak. Úgy tűnik, hogy jelenleg – a szóban forgó bíróság kedvező döntését 
követően (miszerint a bíróság elutasította a miniszteri határozatok megsemmisítésére irányuló 
valamennyi keresetet) –, a munkálatok ismét elkezdődhetnek. Következésképpen a Bizottság 
számára fontos, hogy tisztában legyen a helyzet jelenlegi állásával az IMWF (újrafeldolgozó, 
komposztáló és előkezelő létesítmények stb.) kialakítására irányuló kísérő intézkedések 
tervezése és végrehajtása tekintetében. Minderre nem csak annak biztosítása érdekében van 
szükség, hogy tiszteletben tartsák a hulladéklerakókkal kapcsolatos európai uniós
jogszabályokat, hanem azért is, hogy ily módon elkerülhetővé váljanak a társfinanszírozásban 
megvalósuló projektek esetében történő kifizetésekkel összefüggésben felmerülő problémák, 
tekintettel arra, hogy e projektek szerves részét képezik a Fyli, Grammatiko és Keratea 
területén megvalósuló programoknak, és egyedi feltételek alapján kerülnek elbírálásra a 
finanszírozásról hozott határozatok során.
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A Bizottság az illetékes görög hatóságoktól kért információk alapján a továbbiakban is 
nyomon követi majd a szóban forgó ügy alakulását.

Meg kell jegyezni, hogy ami a Görögországban megvalósuló általános hulladékkezelést illeti, 
a Bizottságot hivatalosan arról tájékoztatták, hogy egy minisztériumközi bizottságot hoztak 
létre (2008. március 17-i 465. sz. határozat) a hulladékkezelésről szóló integrált tervek 
végrehajtására és felügyeletére. Konkrétabban, a minisztériumközi bizottság célja az, hogy 
koordinálja és felügyelje a hulladékkezelésről szóló integrált terv végrehajtását a közösségi 
jogszabályokkal összhangban.

A dolgok jelenlegi állása szerint nem vonható le kezdettől fogva az a következtetés, hogy sor 
került volna a közösségi környezetvédelmi jogszabályok bárminemű megsértésére. A szóban 
forgó projektek engedélyezésére a jelek szerint a vonatkozó közösségi környezetvédelmi 
jogszabályokkal összhangban került sor. Amennyiben a Bizottság a projekt felügyelete során a 
későbbiekben megállapítja, hogy a jogszabályokat megsértették, meg fogja hozni a szükséges 
intézkedéseket. 

Mindenesetre a Bizottság megismétli, hogy a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek 
tekintetében a szóban forgó terv jogszerű végrehajtását, valamint a különleges záradékokban 
foglalt feltételeket (amelyeket a fent említett határozatok I. mellékletének 12. pontja vezetett be) 
a Bizottság illetékes szolgálatai megvizsgálják majd.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. március 20.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az illetékes görög hatóságok engedélyezték két 
hulladéklerakó létesítését a grammatikói Mavro Vouno, valamint a kerateai Vragoni 
közelében Kelet-Attikában (északon, illetve délen), amelyek számottevő környezeti károkat 
okoznak jelentős természeti és történelmi értékeket képviselő területeken. A petíció 
benyújtója szerint a Kohéziós Alapból nyújtott társfinanszírozásra vonatkozó bizottsági 
határozatokban foglalt több záradék betartását is elmulasztották.
Korábbi közleményében a Bizottság részletesen kifejtette, hogy az adott projekteket a vonatkozó 
közösségi környezetvédelmi jogszabályoknak – azaz a környezeti hatásvizsgálatról (KHV) szóló 
irányelvként ismeretes, módosított 85/337/EGK1 irányelvnek, valamint a hulladéklerakókról 
szóló 99/31/EK2 irányelvnek – megfelelően engedélyezték. Emlékeztetni kell arra is, hogy az 
elvégzett környezeti hatásvizsgálat a hulladéklerakókon kívül olyan létesítményekre is 
kiterjedt, mint például az előkezelési és komposztáló egységek, az újrafeldolgozó központok 
stb. Ez derül ki a KHV eljárást lezáró, valamint a szóban forgó hulladéklerakók kiépítésére és 
üzemeltetésére vonatkozó feltételeket meghatározó közös miniszteri határozatokból. E 
határozatok egy „integrált hulladékgazdálkodási létesítményhez” kapcsolódnak, azaz egy 
olyan hulladéklerakóhoz és annak létesítményeihez, amelyek célja a hulladékkezelés. 
Hangsúlyozni kell, hogy a görög Legfelső Bíróság elutasította a petíció benyújtói által 
ismertetett valamennyi érvet, és úgy határozott, hogy a hulladéklerakók helyszínének 
kiválasztása összhangban állt a görög joggal, ideértve a KHV-irányelvet átültető görög 
törvényt is. Következésképpen nem állapítható meg a közösségi környezetvédelmi 
                                               
1 HL L 175., 1985.7.5., 40. o. (HL L 73., 1997.3.14., 5. o.)
2 HL L 182., 1999.7.16., 1. o.
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jogszabályok bárminemű megsértése.
Ami a Kohéziós Alapból nyújtott társfinanszírozásra vonatkozó bizottsági határozatokban 
foglalt záradékok betartását illeti, a szükséges fizikai munkálatok végrehajtása során 
késedelmek mutatkoztak, mindenekelőtt az érintett polgárok által a közös miniszteri 
határozatok ellen tett, fent említett jogi lépések miatt. A görög hatóságok kérték a 
társfinanszírozásra vonatkozó bizottsági határozatok módosítását, kiváltképpen a munkálatok 
befejezésével kapcsolatos határidő meghosszabbítását. A Bizottság jelenleg vizsgálja a szóban 
forgó kérelmeket, a finanszírozás odaítéléséről szóló határozatokban foglalt konkrét feltételek 
végrehajtásával összefüggésben.
A Bizottság nem találja kielégítőnek a két projekt végrehajtása tekintetében elért 
előrehaladást, és egyértelművé tette a görög hatóságok számára, hogy előrelépéseket kell 
tenniük a további létesítmények kiépítése, valamint a regionális hulladékgazdálkodási tervben 
előirányzott kísérő intézkedések végrehajtása terén. A Bizottság ideiglenes hatállyal 
felfüggesztette a két társfinanszírozásból megvalósuló projekttel kapcsolatos kifizetéseket annak 
érdekében, hogy értékelje az elért előrehaladást.

Következtetés
A rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság nem talált a vonatkozó közösségi 
környezetvédelmi jogszabályok megsértésére utaló jelet. 
Ami a társfinanszírozásra vonatkozó bizottsági határozatokban foglalt záradékok betartását 
illeti, a Bizottság valamennyi szükséges intézkedést meghoz annak biztosítása érdekében, 
hogy sor kerüljön a meghatározott különleges záradékok hatékony végrehajtására.


