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a lengyel hatóságok részéről a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK tanácsi 
irányelv figyelmen kívül hagyásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a kelet-lengyelországi Stary Zamosc városban található hulladéklerakó 
körül kialakult helyzetre utal, amely sérti a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK tanácsi 
irányelv rendelkezéseit. A petíció benyújtója rámutat, hogy az említett hulladéklerakó 
egészségkárosító hatással van a helyi lakosságra, és szennyezi a talajvizet. Ráadásul a 
hulladéklerakó nemcsak lakott terület, hanem egy nemzeti park közvetlen közelében 
helyezkedik el. Mivel a nemzeti hatóságok nem foglalkoztak a petíció benyújtójának ismételt 
panaszaival, az Európai Parlamentet kéri, hogy foglalkozzanak az üggyel, és biztosítsák, hogy 
az Európai Unió környezetvédelmi jogszabályait megfelelően alkalmazzák az említett 
hulladéklerakóval kapcsolatosan.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. július 7.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos megállapítások
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A petíció benyújtója egy 1980 óta nyitva tartó régi hulladéklerakóra hivatkozik. Úgy tűnik, hogy 
ez a hulladéklerakó továbbra is működik, mivel az állítások szerint az illetékes hatóságok további 
10 évre szóló engedélyt adtak ki. A petíció benyújtója az ellen emel panaszt, hogy a 
hulladéklerakó nem rendelkezik megfelelő műszaki háttérrel és napi irányítással, ezért veszélyt 
jelent a környezet és az emberi egészség számára.. 

Mivel a hulladéklerakó már megvolt a hulladéklerakókról szóló irányelv elfogadásakor, az ügy 
az említett irányelv 14. cikkének hatáskörébe tartozik. Ez azt jelenti, hogy az üzemeltetőnek 
mostanra már be kellett volna nyújtania az illetékes hatóságoknak egy felülvizsgálati tervet, 
valamint meg kellett volna tennie a szükséges korrekciós intézkedéseket annak érdekében, hogy 
a hulladéklerakó az EK-normáknak megfelelően működhessen. A hulladéklerakókról szóló 
irányelv 2009. július 16. után már nem engedélyezi a nem szabályszerű hulladéklerakók 
működését. 

Az Aarhusi Egyezménnyel kapcsolatos megállapítások

A 2003/4/EK irányelv1 a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáféréssel foglalkozik. 
Ennek értelmében a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a hatóságok bármely kérelmező 
rendelkezésére bocsátják a birtokukban lévő vagy számukra tárolt környezeti információkat 
anélkül, hogy a kérelmezőnek indokolnia kellene a kérelmét. Ez elsősorban azt jelenti, hogy a 
hatóságnak hozzáférést kell engedélyeznie a birtokában lévő, általa előállított vagy kézhez 
vett környezeti információkhoz. 

A „hatóság” kifejezés értelmezése a 2. cikk (2) bekezdésében található. Az irányelv kifejezett 
határidőket is megállapít: a lehető leghamarabb, de legkésőbb a kérelem hatósághoz történő 
beérkezését követő egy hónapon belül, vagy a kérelem hatósághoz történő beérkezésétől 
számított két hónapon belül, ha az információ nagy mennyiségű és összetett jellegű. 
Ezenkívül biztosítani kell a kért információ helyszínen végzett tanulmányozását is. Ennek 
díjmentesnek kell lennie, ahogy azt az irányelv 5. cikkének (1) bekezdése megállapítja. A 
környezeti információkhoz való hozzáférést csak az irányelv 4. cikkében meghatározott 
indokokkal lehet megtagadni. A megtagadás alapját szűken kell értelmezni, és figyelembe kell 
venni, egyedi esetben, az információ kiadásával szolgált közérdeket. A kért információ része 
vagy egésze rendelkezésre bocsátásának megtagadásáról írásban tájékoztatni kell a fent 
említett határidőig. Az értesítésnek tartalmaznia kell a megtagadás indoklását, valamint a 
felülvizsgálati eljárásról szóló tájékoztatást. Bármely kérelmezőnek, aki úgy ítéli meg, hogy 
információkérésével nem foglalkoztak, azt részben vagy egészben alaptalanul utasították el 
vagy nem kielégítő módon válaszolták meg, biztosítják a 6. cikk (1) és (2) bekezdésében 
meghatározott felülvizsgálati eljárás lehetőségét.

A petíció szerint a petíció benyújtója „hitelesített fénymásolatot” kért. Ezzel a lehetőséggel az 
irányelv nem foglalkozik közvetlenül. Amikor azonban a hatóság hozzáférést engedélyez a 
birtokában lévő környezeti információkhoz, feltételezhető, hogy a kiszolgáltatott információk 
teljes mértékben tükrözik a hatóság birtokában lévő dokumentumokat. Ezenkívül az 
információkat olyan formában kell hozzáférésre bocsátani, ahogy azok a hatóság birtokában 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. január 28-i 2003/4/EK irányelve a környezeti információkhoz való 
nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 2003.2.14.).
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vannak, hacsak – a fent említett okok miatt – azok részben vagy egészben nem tehetők közzé. 

A Bizottság megjegyzi, hogy a petíció benyújtója szerint a természetes környezet védelmére 
létrehozott lublini alapítvány által lefolytatott vizsgálat végkövetkeztetéseit megváltoztatták 
az előző verzióhoz képest. A lehetséges változtatásoknak különböző okai lehetnek, például 
ténybeli vagy értékelési tévedések. Fontos rámutatni, hogy az ügy ügyészséghez került, 
amelyik felfüggesztette az eljárásokat a petícióban említett okok következtében. A Bizottság 
rámutat továbbá, hogy vitatható, vajon ez az alapítvány az irányelv értelmében hatóságnak 
tekinthető-e. Mindazonáltal, amennyiben a vizsgálatot a hatóságok folytatták le, a 
dokumentációhoz hozzáférést kell biztosítaniuk, kivéve, ha ennek megtagadására alapos 
indokuk van, mint például a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelme.

Következtetések

Az Aarhusi Egyezménnyel kapcsolatos megállapítások

A fentieket figyelembe véve a Bizottság nem tudott arra a következtetésre jutni, hogy a 
hatóság nem járt el a 2003/4/EK irányelvvel összhangban. A környezeti információkhoz való 
hozzáférés iránti lehetséges jövőbeli kérelmek során kérjük a petíció benyújtóját, hogy 
jelezze, hogy a kérelem ezen az irányelven alapul, és – adott esetben – éljen a lengyel 
jogszabályok által előírt felülvizsgálati eljárásokkal, ahogyan arról a 6. cikk (1) és (2) 
bekezdése rendelkezik.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos megállapítások

Mivel a petíció benyújtója a hulladéklerakóhely engedélyének további 10 évre szóló 
meghosszabbítására hivatkozik, a Bizottság feltételezi, hogy a hulladéklerakóhelyet a 
hulladéklerakókról szóló irányelv értelmében alakították ki. Mindazonáltal, a petíció 
benyújtójának állításait szem előtt tartva, a Bizottság levelet fog írni a lengyel hatóságoknak, 
hogy megbizonyosodjon arról, hogy a szóban forgó hulladéklerakó teljes mértékben megfelel 
az adott jogszabályoknak. 

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

2009. július 10-én az illetékes lengyel hatóságok a következőképpen válaszoltak a Bizottság 
problémával kapcsolatos kérdéseire:

a) Stary Zamosc városában nem működik hulladéklerakó. A Bizottság levelében ismertetett 
ügy a Stary Zamość várossal határos Skierbieszów településen, Kolonia Dębowiecnél 
található települési hulladéklerakóval kapcsolatos.

b) A hulladéklerakóra jelenleg a hulladékokkal kapcsolatos, a nemzeti jogba való átültetésre 
vonatkozó, Lengyelország által alkalmazott intézkedések vonatkoznak.

c) A jogszabályi követelményeknek megfelelően a hulladéklerakó vezetői környezetvédelmi 
értékeléseket nyújtottak be, amelyek alapján az illetékes hatóságok meghozták a megfelelő 
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közigazgatási határozatokat, amelyek előírták, hogy az egyes létesítményeket milyen 
mértékben és milyen módon kell az új követelményekhez igazítani. Egy 2003-as határozat 
megszabja, hogy a hulladéklerakót miként kell a hulladékokról szóló törvény előírásaihoz 
igazítani, azaz azt a következőkkel kell ellátni:

■ a hulladéklerakók ellenőrzésének végrehajtásnak alkalmazási köréről, ütemezéséről, 
módszeréről és feltételeiről szóló, 2002. december 9-i környezetvédelmi miniszteri 
rendeletben előírt ellenőrzés elvégzéséhez szükséges ellenőrző és mérőeszközök;

■ megnövelt környezetvédelmi ütközőzóna.

A lublini Tartományi Környezetvédelmi Felügyelőség által elvégzett vizsgálatok kimutatták, 
hogy a hulladéklerakó vezetője teljesítette a határozatból fakadó kötelezettségeket. 

A hatályos környezetvédelmi jogszabályokkal összhangban a lublini Tartományi 
Környezetvédelmi Felügyelőség zamość-i részlege ellenőrzi a hulladéklerakót. Évente 
egyszer tervszerű felülvizsgálatokat végeznek, valamint panasz beérkezése esetén 
szúrópróbaszerű ellenőrzésekre is sor kerül. 2008-ban a hulladéklerakó vezetője által 
végrehajtott ellenőrzés a felszín alatti vízzel, a csurgalékvízzel és a hulladéklerakó-gázzal 
kapcsolatos vizsgálatokra, valamint a hulladék összetételének és struktúrájának elemzésére, 
továbbá a hulladéklerakó ülepedésének mérésére terjedt ki. A felszín alatti vízzel és a 
csurgalékvízzel kapcsolatos vizsgálatot negyedévenként végzik el. A felszín alatti víz 
szintjének meghatározására a felszín alatti vízből történő mintavétel során kerül sor.

A felszín alatti vízzel és a csurgalékvízzel kapcsolatos próbákat a felszín alatti víz fizikai, 
kémiai és fizikai-kémiai vizsgálatának elvégzésére akkreditált laboratórium hajtja végre.

d) A hulladéklerakó telep csurgalékvizet és gázt gyűjt. 2008-ban és az azt megelőző években 
a hulladéklerakóban a felszín alatti víz ellenőrzését a hulladéklerakók ellenőrzésének 
végrehajtásnak alkalmazási köréről, ütemezéséről, módszeréről és feltételeiről szóló, 2002. 
december 9-i környezetvédelmi miniszteri rendelettel összhangban végezték el. Az 
ellenőrzési eredmények értékelése kimutatta, hogy a vizsgált mutatók azon határértékeken 
belül maradtak, amelyeket a III. minőségi osztállyal bezárólag a minőségi osztályokra 
megállapítottak (nagyon jó minőségű, jó minőségű és megfelelő minőségű víz). A 
vizsgálatok nem mutatták ki a felszín alatti víz hulladéklerakó határain belüli 
szennyeződését.

A határozat azt is előírja, hogy a hulladékot egy szigetelő réteggel kell befedni. A 
Környezetvédelmi Felügyelőség által az utóbbi években elvégzett vizsgálatok kimutatták, 
hogy a hulladéklerakó üzemeltetésére vonatkozó rendelkezéseket a szigetelő rétegek 
alkalmazása tekintetében nem minden esetben tartották be. A hulladéklerakó vezetőjére 
büntetéseket szabtak ki az észlelt hiányosságok vonatkozásában.

e) Lubelskie tartomány kormányzója 2007. október 30-án határozatot adott ki e 
hulladéklerakóval kapcsolatban, melyben integrált engedélyt adott ki a hulladéklerakó 
települési hulladékkal való üzemeltetéséhez. A hulladéklerakó vezetőjének kérelmére a 
határozatot a 2010. december 31-ig tartó időszakra adták ki.

Következtetések

Az illetékes lengyel hatóságokhoz beérkezett információkból kiderül, hogy a hulladéklerakó 
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üzemeltetője érvényes engedéllyel rendelkezik, valamint hogy az üzemeltető teljesítette az 
illetékes hatóság által a létesítmény jogszabályi követelményekhez való igazításával 
kapcsolatban előírt kötelezettségeket. Az ellenőrzés nem tárta fel a felszín alatti víz 
hulladéklerakó határán belüli szennyeződését. A létesítményen a Tartományi 
Környezetvédelmi Felügyelőség rendszeres vizsgálatokat végez. A hulladéklerakó 
vezetőjére büntetéseket szabtak ki az észlelt hiányosságok és szabálytalanságok 
vonatkozásában.
Következésképpen a Bizottság birtokában lévő információk figyelembevételével nem 
állapítható meg ebben az ügyben a hulladékokról szóló uniós jogszabályok esetleges 
megsértése. 


