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egy szemétlerakó Akhájában (Görögország) történő elhelyezéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – az Akhája megyében található Erineo polgármestere – bírálja a megyei 
hatóságok határozatát, miszerint szemétlerakót hoznak létre egy olyan területen, amely az 
ivóvízforrások, régészeti emlékek és különleges természeti szépségű területek közvetlen 
közelében található. Állítása szerint a projekt ellentétes az EU hulladékokra vonatkozó 
szabályaival, az ivóvíz minőségére vonatkozó jogszabályaival, a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények védelmével, illetve a környezeti hatásvizsgálatról 
szóló irányelvvel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. december 20. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. április 17.

Görögország területén nagyszámú illegális vagy ellenőrizetlen hulladéklerakó található. A 
Bizottság mulasztás miatt már nyújtott be keresetet a Bírósághoz, amely a 2006/12/EK 
irányelv1 4., 8. és 9. cikke alapján Görögországot kötelességszegésben elmarasztalta2. Az EK-
Szerződés 228. cikke alapján Görögország köteles – az ellenőrizetlen lerakók 

                                               
1 HL L 114., 2006.4.27., 9. o.
2 A C-502/03. sz. ügyben 2005. október 6-án hozott ítélet.
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megszüntetésével és hulladék-elhelyezésre alkalmas helyszínek létesítésével – minden 
szükséges intézkedést megtenni a rendezés érdekében. A probléma rendezése érdekében a 
görögországi hatóságok naprakésszé tették a hulladékkezelésre vonatkozó regionális terveket, 
amelyeknek célkitűzése az illegális vagy ellenőrizetlen lerakók 2008 végéig történő 
megszüntetése, illetve ezek helyettesítése megfelelő – lerakásra szolgáló – hulladékkezelő 
létesítményekkel.

A hulladék-elhelyezés a hulladékkezelés egyik módszere, amelyre a 99/31/EK irányelv1

rendelkezései vonatkoznak (engedélyezés, hulladékbefogadás, az üzemeltetés ellenőrzése és 
felügyelete, felszámolás, felszámolás utáni kezelés). Ugyanakkor a lerakóhelyek kiépítése 
tekintetében el kell végezni a 85/337/EGK irányelvben2 előírt környezeti hatásvizsgálatot. Az 
irányelv azonban azt nem teszi lehetővé a Bizottság számára, hogy a projekt célszerűsége 
vagy helyszínei tekintetében fellépjen vagy tartalmilag ellenőrizze a hatásvizsgálatot és a 
jóváhagyott környezeti jellemzőket (kivéve azt az esetet, amikor a tagállam az értékelés során 
nyilvánvaló hibát követ el). Mindez a tagállami hatóságok hatáskörébe tartozik.

Megjegyzendő, hogy a 2006/12/EK irányelv alapján annak megállapítása, hogy a 
hulladékkezelés tervezése milyen (nemzeti, megyei avagy regionális) szinten történjék, a 
nemzeti hatóságok feladata, amelyek a hulladékkezelés módszereinek és helyszíneinek 
megválasztása tekintetében is kizárólagos illetékességgel rendelkeznek. Mindezekre a 
Bizottság ellenőrzési jogköre nem terjed ki. Megjegyzendő, hogy a szükséges jogi keretet 
görögországi hatóságok elfogadták; itt a 69728/824/1996, 113944/1997, 114218/1997, 
19396/1546/1997, 14312/1302/2000 és 50910/2727/2003 számú minisztériumközi 
határozatokra kell gondolni.

A petíció benyújtójának a projekt megépítésével és üzemeltetésével kapcsolatos kockázatokra 
(pl. a vízforrások elszennyeződésére) vonatkozó általános megállapításai tekintetében a 
hulladékkezelésre és a vizek védelmére vonatkozó irányelvek esetleges megsértése attól 
függően valósul meg, hogy a létesítmény miképpen üzemel majd, azaz megfelel-e avagy nem 
a közösségi környezetvédelmi szabályozás ide vonatkozó rendelkezéseinek.

A petíció benyújtója ugyanebben az ügyben már megkereste a Bizottságot is. A fentiekben 
ismertetett észrevételekről petíció benyújtója – a Bizottság szerveivel folytatott levélváltás 
keretében – a 2007. július 11-én kelt levélben kapott tájékoztatást. A petíció benyújtóját 
kérték, hogy juttassa el a szabálysértés bizonyítására alkalmas információkat. A petíció 
benyújtója azonban e levélre nem válaszolt.

A petíció benyújtója által közölt állításokat elégséges mértékben alátámasztó információk 
hiányában a közösségi környezetvédelmi szabályozás megsértése nem állapítható meg.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. október 26.

A petíció az Akhájában elhelyezendő új szemétlerakó engedélyezése miatt a közösségi 
szabályozás lehetséges megsértésére mutat rá. A petíció benyújtói szerint a szemétlerakót egy 
régészeti emlékekkel tarkított, különleges természeti szépségű, ivóvízforrások közelében 
található lakott területen hozzák létre egy olyan régióban, ahol rendszeresen vannak 

                                               
1 HL L 182., 1999.7.16., 1. o.
2 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
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földrengések. A Bizottság meg kívánja erősíteni eredeti álláspontját, és ki kívánja egészíteni 
azt a petíció benyújtója által az Európai Parlamenthez eljuttatott – többek között a független 
tanácsadók által végzett vizsgálatra vonatkozó – új dokumentumok alapján .   

A Bizottság először is elutasítja a petíció benyújtójának azon állításait, hogy az EU betiltotta a 
hulladéklerakókat (XYTA), mivel ezek az állítások alapvetően tévesek.

Görögország területén ugyanis nagyszámú illegális vagy ellenőrizetlen hulladéklerakó 
található. A Bizottság által kezdeményezett, kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárás 
keretében a Bíróság kimondta1, hogy a 2006/12/EK irányelv2 4., 8. és 9. cikke értelmében 
Görögország megszegte kötelességeit. Az EK-Szerződés 228. cikke alapján Görögország 
köteles – az ellenőrizetlen lerakók megszüntetésével és hulladék-elhelyezésre alkalmas 
helyszínek létesítésével – minden szükséges intézkedést megtenni a rendezés érdekében. A 
probléma rendezése érdekében a görögországi hatóságok naprakésszé tették a 
hulladékkezelésre vonatkozó regionális terveket, amelyeknek célkitűzése az illegális vagy 
ellenőrizetlen lerakók 2008 végéig történő megszüntetése, illetve ezek helyettesítése 
megfelelő hulladékkezelő létesítményekkel, nevezetesen hulladéklerakókkal (XYTA). Mivel 
Görögország nem teljes mértékben tett eleget a Bíróság ítéletének, és nem zárta be az összes 
illegális hulladéklerakót, a Bizottság úgy döntött, hogy 2009. április 15-én felszólító levelet 
küld részére.

A hulladék-elhelyezés a hulladékkezelés egyik módszere, amelyre a 99/31/EK irányelv3

rendelkezései vonatkoznak (engedélyezés, hulladékbefogadás, az üzemeltetés ellenőrzése és 
felügyelete, felszámolás, felszámolás utáni kezelés). Ugyanakkor a lerakóhelyek kiépítése 
tekintetében el kell végezni a 85/337/EGK irányelvben4 előírt környezeti hatásvizsgálatot. Az 
irányelv azonban azt nem teszi lehetővé a Bizottság számára, hogy a projekt célszerűsége 
vagy helyszínei tekintetében fellépjen vagy tartalmilag ellenőrizze a hatásvizsgálatot és a 
jóváhagyott környezeti jellemzőket (kivéve azt az esetet, amikor a tagállam az értékelés során 
nyilvánvaló hibát követ el5). Mindez a tagállami hatóságok hatáskörébe tartozik.  

Meg kell jegyezni, hogy a hulladékkezelés tervezése tekintetében a 2006/12/EK irányelv a 
tagállamokra bízza az illetékességek nemzeti szintű megosztásáról való döntést. A nemzeti 
hatóságok a hulladékkezelés módszereinek és helyszíneinek megválasztása tekintetében is 
szabadon dönthetnek. Következésképpen a Bizottság ellenőrzési jogköre nem terjed ki ezekre 
a döntésekre, amennyiben azok meghozatala a közösségi jog tiszteletben tartásával történt. 
Meg kell jegyezni, hogy a szükséges jogi keretet a görögországi hatóságok elfogadták; itt a 
69728/824/1996., 113944/1997., 114218/1997., 19396/1546/1997., 14312/1302/2000. és 
50910/2727/2003. számú minisztériumközi határozatokra kell gondolni.

A petíció benyújtójának a projekt megépítésével és üzemeltetésével kapcsolatos kockázatokra 
(pl. a vízforrások elszennyeződésére) vonatkozó általános megállapításai tekintetében a 
hulladékkezelésre és a vizek védelmére vonatkozó irányelvek esetleges megsértése attól 
                                               
1 A C-502/03. sz. ügyben 2005. október 6-án hozott ítélet.
2 HL L 114., 2006.4.27., 9. o.
3 HL L 182., 1999.7.16., 1. o.
4 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
5 Nem minősül nyilvánvaló értékelési hibának az, ha a projekt környezetre gyakorolt hatásai tekintetében a 
környezeti hatásvizsgálatban megfogalmazottaktól eltérő következtetéseket levonó vizsgálatok vannak.
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függően valósul meg, hogy a létesítmény miképpen üzemel majd, azaz megfelel-e avagy nem 
a közösségi környezetvédelmi szabályozás vonatkozó rendelkezéseinek.

A petíció benyújtója ugyanebben az ügyben már megkereste a Bizottságot. A fentiekben 
ismertetett észrevételekről a petíció benyújtója – a Bizottság szervezeti egységeivel folytatott 
levélváltás keretében – a 2007. július 11-én kelt levélben kapott tájékoztatást. A petíció 
benyújtóját kérték, hogy juttassa el a kötelezettségszegés bizonyítására alkalmas 
információkat. A petíció benyújtója azonban e levélre nem válaszolt.

A petíció benyújtója által közölt állításokat elegendően alátámasztó információk hiányában a 
közösségi környezetvédelmi szabályozás megsértése továbbra sem állapítható meg. 
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