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a Bulgária déli részén található Dimitrovgradban létrehozandó hulladéklerakóról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a Bulgária déli részén található Dimitrovgradban építendő
hulladéklerakóra hívja fel a figyelmet. Rámutat, hogy ez a projekt súlyos következményekkel 
fog járni a terület ökológiai egyensúlyára és a helyi víztisztító telepre nézve, amely 100 000 
embert lát el ivóvízzel. A petíció benyújtója egyidejűleg megemlíti, hogy a projekthez 
kapcsolódó ajánlattételi felhívás eredményeként olyan vállalat köthetett szerződést, amelynek 
tulajdonosa a polgármester apja, és hogy a projekt uniós támogatást fog kapni. Mivel úgy véli, 
hogy az említett ügyben megszegik az e területen érvényben lévő uniós jogszabályokat, arra 
kéri az Európai Parlamentet, hogy avatkozzon közbe.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. szeptember 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése alapján nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

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

szabályozza. A hulladéklerakókról szóló irányelv I. melléklete értelmében a hulladéklerakó 
helyének megválasztásánál az alábbiakkal kapcsolatos követelményeket kell figyelembe 
                                               
1 HL L 182., 1999.7.16., 1-19. o.
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venni:

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

b) talajvíz, part menti víz vagy természetvédelmi övezetek előfordulása a területen;

c) a terület földtani és hidrogeológiai adottságai;

d) árvíz, felszínsüllyedés, földcsuszamlás vagy lavina veszélye a területen;

e) a természeti vagy kulturális örökség védelme a területen.

A hulladéklerakót csak akkor lehet engedélyezni, ha a helyszín adottságai, tekintettel a fenti 
követelményekre, vagy a szükséges védelmi intézkedésekre, arra utalnak, hogy a 
hulladéklerakó nem okoz jelentős környezeti veszélyt.

A hulladéklerakó helyének kiválasztása és a hulladéklerakó engedélyezésére vonatkozó 
határozat meghozatala a tagállam illetékes hatóságainak feladata, amelyeknek értékelniük kell 
az új hulladékkezelési létesítmények megnyitásához kapcsolódó kockázatot. Ami az ilyen 
létesítmények elhelyezkedését és jellemzőit illeti, a Bizottság nem avatkozhat be az illetékes 
nemzeti hatóságok munkájába, amennyiben a döntést a közösségi környezetvédelmi 
jogszabályokkal összhangban hozzák meg.

A hulladéklerakókról szóló irányelv 8. cikkének megfelelően az illetékes hatóság csak akkor 
ad ki engedélyt hulladéklerakó létesítésére, ha meg van győződve arról, hogy a hulladéklerakó 
teljes mértékben megfelel a hulladéklerakókról szóló irányelvben megállapított valamennyi 
követelménynek és a többi alkalmazandó jogszabálynak.
A Bizottság megjegyzi, hogy a petíció benyújtója nem szolgáltatott semmilyen bizonyítékot, 
amely a hulladéklerakókról szóló irányelv megsértésére mutatna rá.

Állításaiban a petíció benyújtója – anélkül, hogy arra vonatkozóan bizonyítékkal szolgálna –
egyenlőtlen bánásmód meglétét sejteti, amely a szerződés odaítélése során keletkezett 
érdekütközésből ered, amelyet a 2004/18/EK irányelv szabályoz.1 A petíció benyújtója által 
szolgáltatott információk nem teszik lehetővé a Bizottság számára, hogy megállapítsa, ebben 
az esetben alkalmazni kell-e a közösségi jogot, és valóban megsértették-e a szerződések 
odaítélésére vonatkozó szabályokat.

Következtetések

A fentiek figyelembevételével a Bizottság megjegyzi, hogy semmi nem utal arra, hogy a 
szóban forgó ügyben megsértették volna a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelvben 
meghatározott követelményeket. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a Bizottság hatásköre nem terjed ki annak meghatározására, hogy 
milyen típusú területek használhatók hulladéklerakóként, sem pedig az esetleges kapcsolódó 
kockázatok értékelésére. Ezek a feladatok a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartoznak. 

                                               
1 HL L 134., 2004.4.30., 114-240. o.
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A közbeszerzésnek a petíció benyújtója által felhozott szempontjait illetően a Bizottságnak 
továbbított elemek alapján nem lehet megállapítani a 2004/18/EK irányelv megsértését.


