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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Gérard Cussinet, francia állampolgár által az „Association de Défense pour 
le Droit au Logement et à la Consommation” (Egyesület a lakhatás és a 
fogyasztói jog védelmére) nevében benyújtott, 1102/2009. számú petíció a 
Cusset (Vichy Val d'Allier, Franciaország) területén található hulladéklerakó 
szabálytalan működtetéséből származó környezetszennyezésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a Cusset (Vichy Val d'Allier, Franciaország) területén 
található hulladéklerakó szabálytalan működtetését, amely szerinte súlyosan veszélyezteti a 
környéken élők egészségét. A petíció benyújtója bírálja a tárolót működtető céget, amely 
szerinte nem foglalkozik a hulladék újrahasznosításával, és a hozzávetőleg 350 000 tonna 
hulladék tárolása sem megfelelő. A petíció benyújtója szerint a helyi hatóságok továbbra is 
figyelmen kívül hagyják ezt a kérdést, és nem intézkednek a lerakó bezárása ügyében vagy a 
környezeti normáknak megfelelő átalakítása érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november 23. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január 22.

A petíció benyújtója által közölt állítások alapján a szóban forgó terület egy működő 
hulladéklerakó, amely a hulladéklerakókról szóló irányelv (hulladéklerakókról szóló irányelv) 
hatálya alá tartozik, és amelyet az irányelv 14. cikke értelmében 2009. július 16-ig 
összhangba kellett hozni az irányelvben foglalt követelményekkel. Következésképpen az 
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alábbi kérdések kivizsgálására van szükség az illetékes francia hatóságok részéről:

–A hulladék kezelése a hulladéklerakóban történő végső ártalmatlanítását megelőzően. A 
hulladéklerakókról szóló irányelv 6. cikke előírja, hogy kizárólag a kezelésen átesett 
hulladékok helyezhetők el a hulladéklerakóban.

– A hulladékok hulladéklerakóban történő átvételére vonatkozó törvényi eljárásoknak való 
megfelelés hiánya, nevezetesen ami a helyszíni ellenőrzéseket és a hulladéklerakóba érkező 
hulladékszállító járművek súlyellenőrzését illeti. A hulladékok hulladéklerakókban történő 
átvételének kritériumairól és eljárásairól szóló határozat I. mellékletének 1.3. pontja1

rendelkezik arról, hogy a lerakóra szállított minden hulladékszállítmányt szemrevételezni kell 
a lerakodás előtt és után. A szükséges dokumentumokat ellenőrizni kell, továbbá;

A hulladéklerakóhoz közeli lakóövezetekben érezhető erőteljes szagok valószínűleg annak 
tudhatók be, hogy a lerakóban nem megfelelően történik a hulladék napi kezelése. A 
hulladéklerakókról szóló irányelv I. mellékletének 5. pontja intézkedéseket ír elő a 
hulladéklerakók üzemeltetői számára annak érdekében, hogy minimálisra csökkenjenek a 
zavaró hatások, például a hulladéklerakóból származó kellemetlen szagok.

Következtetések

A Bizottság kapcsolatba lép a francia hatóságokkal annak érdekében, hogy tisztázza a fent 
említett kérdéseket, és tájékoztatni fogja a Parlamentet vizsgálatának eredményeiről.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. június 24.

2009. december 10-én a Bizottság tájékoztatást kért az illetékes francia hatóságoktól a 
következő kérdésekben:

–A hulladéknak a hulladéklerakóban történő végső ártalmatlanítását megelőzően történő 
kezelése. A hulladéklerakókról szóló irányelv 6. cikke előírja, hogy kizárólag a kezelésen 
átesett hulladékok helyezhetők el a hulladéklerakóban.

–A hulladék hulladéklerakóban való elhelyezésére vonatkozó, jogszabályban előírt eljárások 
be nem tartása, különösen ami a lerakó területére hulladékot szállító tehergépkocsik helyszíni 
ellenőrzését illeti. A hulladékok hulladéklerakókban történő átvételének kritériumairól és 
eljárásairól szóló határozat I. mellékletének 1.3. pontja2 rendelkezik arról, hogy a lerakóra 
szállított minden hulladékszállítmányt szemrevételezni kell a lerakodás előtt és után. A 
szükséges dokumentumokat ellenőrizni kell, továbbá;

A hulladéklerakóhoz közeli lakóövezetekben érezhető erőteljes szagok valószínűleg annak 
tudhatók be, hogy a lerakóban nem megfelelően történik a hulladék napi kezelése. A 
hulladéklerakókról szóló irányelv I. mellékletének 5. pontja intézkedéseket ír elő a 
hulladéklerakók üzemeltetői számára annak érdekében, hogy minimálisra csökkenjenek a 

                                               
1 2003/33/EK határozat, HL L 11., 2003.1.16., 27. o.
2 2003/33/EK határozat, HL L 11., 2003.1.16., 27. o.
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zavaró hatások, például a hulladéklerakóból származó kellemetlen szagok.

2010. április 21-én a francia hatóságok a következő választ adták a Bizottságnak:

A hulladéklerakó teljes mértékben megfelel a hulladéklerakókról szóló irányelvnek és a 
hulladékok hulladéklerakókban történõ átvételének kritériumairól és eljárásairól szóló 
határozatnak. Ezekrõl a 2000. szeptember 8-i, a 2007. július 6-i és a 2010. január 25-i „arrêts” 
(rendeletek) rendelkeznek.     

– A hulladéklerakókról szóló irányelv 12. cikkének is megfelelnek. Ez előírja a hulladéklerakók 
rendszeres ellenőrzésének kötelezettségét. A szóban forgó lerakóra vonatkozó minden 
ellenőrzési dokumentumot évente legalább egyszer megküldenek. Az utolsó alapos vizsgálatra 
2009. június 30-án került sor. 

A hulladéklerakót üzemeltető személy érvényes hulladéklerakó létesítési engedéllyel 
rendelkezik, amely megfelel a hulladéklerakókról szóló irányelv 7. és 8. cikkének. 

A hulladékokat a hulladékok hulladéklerakókban történő átvételének kritériumairól és 
eljárásairól szóló határozatban meghatározott követelményeknek megfelelően veszik át. 2009-
ben 42 hulladékszállítmányt utasítottak vissza azzal az indokkal, hogy nem feleltek meg a 
határozatnak.

A cusset-i hulladéklerakóra érkező hulladékot előzetesen osztályozzák. Kizárólag a környezet 
védelméről szóló törvény L541-1-III. cikkének megfelelő hulladék helyezhető el a 
hulladéklerakóban.

A hulladéklerakóból származó zavaró hatásokat illetően a Bizottságot arról tájékoztatták, hogy 
egy sor intézkedést hajtottak végre annak érdekében, hogy a minimumra csökkentsék a 
hulladéklerakó üzemeltetésének hatását. 2009-ben további intézkedéseket hoztak annak 
érdekében, hogy csökkentsék a lerakóban végzett, a jogi szabályozással való összhangot 
biztosító munkák hatásait. 

A fenti információkat figyelembe véve a Bizottság nem találja megállapíthatónak a 
hulladéklerakókról szóló irányelv megsértését.

5. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. december 9.

A Bizottság további információkat szerzett ezzel a petícióval kapcsolatban.  A dokumentáció 
megvizsgálása alapján a Bizottság nem talált semmilyen bizonyítékot, amely alapján 
megkérdőjelezhetők lennének az előző közleményében kifejtett következtetések, ezért nem látja 
értelmét az ügy további vizsgálatának.


