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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Pauline Smout, brit állampolgár által benyújtott 0249/2007. számú petíció 
a közösségi jogszabályok megsértéséről egy hulladéklerakó-engedély 
kibocsátásával kapcsolatban Hafod Quarry-ben, Wrexham-ben (Wales, 
Egyesült Királyság)

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a walesi Környezetvédelmi Hivatal döntését bírálja, amely 
hulladéklerakót engedélyezett Hafod Quarry-ben, Wrexham-ben (Wales, Egyesült Királyság), 
úgy vélve, hogy az figyelmen kívül hagyja a közösségi környezetvédelmi és 
hulladékhasznosítási előírásokat. A petíció benyújtója kifejti, hogy a hafod quarry-i 
hulladéklerakót 1988-ban elutasították, valamint hogy a kőbányát 2004-ben különleges 
természetmegőrzési területté nyilvánították. A petíció benyújtója szerint a kérelmező 
fellebbezett az elutasítás ellen, valamint a lakosok és a Környezetvédelmi Csoport tiltakozása 
ellenére, nyert. A petíció benyújtója kétségbe vonja a Környezetvédelmi Hivatal döntését, 
mivel úgy véli, hogy a hulladéklerakó-engedély megadása nem veszi tekintetbe hatást, 
amelyet a lakosokra fog gyakorolni, valamint a terület különleges természetmegőrzési 
területként fennálló jelenlegi státuszát, illetve gátolja a közösségi hulladékhasznosítási 
politikájának hatékony megvalósítását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. július 23. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. október 19-én kapott válasz.
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Háttér

A petíció benyújtója a walesi Környezetvédelmi Hivatal által a Hafod Quarry-ben (Wrexham) 
található hulladéklerakó számára 2004 októberében megadott engedélyt kifogásolja a 
következő okok miatt:

– a hulladéklerakó 2004-ben különleges természetmegőrzési területnek nyilvánított területen 
található;

– figyelmen kívül hagyja, hogy milyen hatást gyakorolhat a helybeli lakosokra;
– ez egy olyan kezdeményezés, amely hulladék újrafeldolgozása helyett a hulladék 

hulladéklerakóban történő ártalmatlanítására irányul; és
– még tovább növeli a kis lakónegyedben három nagyobb és több kisebb hulladéklerakó, 

valamint egy toxikus lagúna által előidézett káros hatásokat.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A hulladékártalmatlanítás tekintetében a tagállamok belátásuk szerint választhatnak a 
hulladéklerakók vagy más hulladékkezelési módszer alkalmazása közül.

A hulladéklerakók esetében a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv1 a 
hulladéklerakók létesítésére, működtetésére, bezárására és utógondozására vonatkozóan 
különleges követelményeket állapít meg annak érdekében, hogy amennyire lehetséges 
megakadályozzák vagy csökkentsék a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív 
hatásokat. A hulladéklerakó helyének megválasztásánál többek között figyelembe kell venni a 
terület természeti vagy kulturális örökségének védelmével kapcsolatos követelményeket.

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
85/337/EGK irányelv módosításáról szóló 97/11/EK irányelv2 alapján környezeti 
hatásvizsgálatot kell végezni, ha a hulladéklerakó feltehetően jelentős hatást gyakorol a 
környezetre.

Továbbá a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 
92/43/EGK irányelv3 6. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy megfelelő vizsgálatot kell 
folytatni minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely ezen irányelv céljaira 
tekintettel valószínűleg jelentős hatással lehet egy különleges természetvédelmi területre 
(KTT) vagy egy különleges madárvédelmi területre (KMT).

A petíció benyújtója már közvetlenül felvette a kapcsolatot a Bizottsággal, amely 
megvizsgálta a petíció benyújtójának aggályait. A jelek szerint az építési engedély megadása 
előtt elvégeztek egy környezeti hatásvizsgálatot, és hogy az illetékes nemzeti hatóságok 
megvizsgálták a hulladéklerakási tevékenységek által a kijelölt KTT-re gyakorolt lehetséges 
hatásokat. Végül a Bizottságot tájékoztatták, hogy a KTT-n belüli hulladéklerakásra 
vonatkozó engedélyt visszavonták.

                                               
1 HL L 182., 1999.7.16., 1. o.
2  HL L 073., 1997.3.14., 5. o.
3 HL. L 206., 1992.7.22.
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Következtetések

Következésképpen a Bizottság nem állapíthatja meg a közösségi jog megsértését.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

A Bizottság a petícióra adott első, 2007. október 19-i válaszában azt közölte, hogy az ügyben 
nem látja bizonyítottnak a közösségi jog megsértését. E közlemény után a petíció benyújtója 
további bizonyítékokat bocsátott rendelkezésre. 

A petíció benyújtóját elsősorban a hulladéklerakónak a lakóövezethez való közelsége 
aggasztja, nem a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 
szóló 92/43/EGK irányelv1 értelmében kijelölt, és a közelben található különleges 
természetmegőrzési területekre (KTT) gyakorolt esetleges hatás. A hulladéklerakókról szóló 
1999/31/EK irányelv2 nem határozza meg pontosan, hogy mekkora lehet a hulladéklerakó és a 
lakóövezetek közötti legkisebb távolság. 
Az Európai Bizottságnak az irányelvre irányuló eredeti javaslata tartalmazott ilyen 
hivatkozást, de a jogalkotó által véglegesen elfogadott szövegbe nem került bele ez a 
rendelkezés.

A hulladéklerakóra vonatkozóan a jelek szerint 1992-ben környezeti hatásvizsgálatot végeztek 
az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
85/337/EGK irányelv3 értelmében, és a projekt 1995-ben megkapta az engedélyt. A KTT-t ezt 
követően jelölték ki a már engedélyezett, jövőbeni hulladéklerakó területének egy részén, 
aminek következtében e területekre vonatkozóan visszavonták a hulladéklerakó építési 
engedélyét. A petíció benyújtói aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy az engedély ezt 
követően módosításra került, ugyanakkor nem végezték el a 85/337/EGK irányelv szerinti 
szűrést annak megállapítása érdekében, hogy kell-e további környezeti hatásvizsgálatot 
végezni. 

A Bizottság egy közelmúltbéli ülésen felhívta az Egyesült Királyság figyelmét a petícióra. A 
brit hatóságok közölték, hogy a hulladéklerakó tekintetében 1995-ben megadott engedélyt 
1998-ban módosították, de ez pusztán a hulladéklerakó működési idejének meghosszabbítását 
jelentette, nem pedig az eredeti engedély lényeges módosítását. A 97/11/EK irányelvvel4

módosított 85/337/EGK irányelv követelményeit mindez nem érintette, mivel a működési idő 
meghosszabbítása nem tartozik az irányelv II. melléklete 13. pontjának hatálya alá. Ami a 
hulladéklerakóból eredő szagot illeti, a jelek szerint a telepen szagtalanítást végeznek, bár a 
petíció benyújtóját továbbra is aggasztja a szennyezés által a gyermekek egészségére 
gyakorolt hatás. Jelenleg nem tisztázott, hogy a szagokkal kapcsolatos problémák fennállnak-
e még. 

A petíció benyújtóját ezenkívül nyugtalanítja a hulladékrakók által e területen okozható 
                                               
1 HL L 206., 1992.7.22.
2 HL L 182., 1999.7.16., 1. o.
3 HL L 175., 1985.7.5., 40. o. 
4 HL L 73., 1997.3.14., 5. o.
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vízszennyezés, mivel itt folyik a Dee folyó, a hulladéklerakók alatt pedig felszín alatti vizek 
húzódnak. Ezek azonban nagyon általános állítások, és a ténylegesen megtörtént 
szennyezéssel kapcsolatos konkrét információk hiányában a Bizottság nem tehet érdemi 
lépéseket a brit hatóságoknál. A Bizottság ezért arra a következtetésre jutott, hogy a 
rendelkezésre álló információkból nem állapítható meg a közösségi jog megsértése. 


