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Tárgy: U.K.P. német állampolgár által benyújtott 1144/2009. számú petíció a dél-
peloponnészoszi Githio városában tapasztalható hulladékhelyzetről, valamint 
a helyi hatóságok részéről a hulladékkezelésre vonatkozó uniós jogszabályok 
be nem tartásáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a görög Githio városában tapasztalható katasztrofális hulladékhelyzetre 
hivatkozik, ahol a hatóságok képtelenek voltak hatékony hulladékkezelési tervet kidolgozni. 
Ennek eredményeként a települési hulladékot válogatás nélkül különböző, véletlenszerűen 
kiválasztott helyeken rakják le, ami egyrészt komoly környezetszennyezéshez vezet, másrészt 
a helyi lakosok és a turisták egészségét is veszélyezteti. A hulladékszállításról szóló 
1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, a hulladékokról szóló 75/442/EGK 
tanácsi irányelvre, a hulladékokról szóló 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre, 
valamint a hulladékokról szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
hivatkozva az Európai Parlament azonnali beavatkozását kéri a tarthatatlan állapot 
megszüntetése érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november 25. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

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

Az Európai Közösségek Bírósága a 2005. október 6-i ítéletében (C-502/03. sz. ügy) kimondta, 
hogy a legutóbb a 91/156/EGK irányelvvel módosított, a hulladékokról szóló 75/442/EGK 



PE438.357v04-00 2/3 CM\903639HU.doc

HU

irányelv1 4., 8. és 9. cikke alapján Görögország megszegte a kötelességeit. Az ítélet a 
Görögországban működő valamennyi illegális vagy ellenőrizetlen hulladéklerakóra, így a 
Githio városában található hulladéklerakóra is vonatkozik. Megjegyzendő, hogy a Bíróság 
előtt a görög hatóságok maguk is elismerték, hogy legalább 1 125 illegális vagy ellenőrizetlen 
hulladéklerakó működik az országban. 

A probléma rendezése érdekében a görög 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. 

Mivel Görögország nem teljes mértékben tett eleget a Bíróság ítéletének, és nem zárta be a 
Görögországban található összes illegális hulladéklerakót, a Bizottság úgy döntött, hogy 2009. 
április 15-én felszólító levelet küld részére (228. cikk).  

Az új hulladéklerakóknak a regionális hulladékkezelési terveknek megfelelően történő 
megépítése tekintetében az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv2 rendelkezéseinek megfelelően a hulladéklerakókról 
környezeti hatástanulmányt kell készíteni. 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.  
A Bizottság továbbra is ügyel arra, hogy a közösségi jogszabályokat tiszteletben tartsák, hogy 
a görög hatóságok gondoskodjanak az összes görögországi illegális lerakó bezárásáról, és 
ezzel betartsák a Bíróság ítéletét, valamint arra, hogy a regionális hulladékkezelési terveknek 
megfelelően létrehozott új hulladéklerakók tiszteletben tartsák a közösségi környezetvédelmi 
jogszabályok rendelkezéseit.

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

A Bíróság ítéletét követően tapasztalható előrelépés ellenére még mindig számos illegális 
lerakó működik az országban. Ezért a Bizottság úgy határozott, hogy 2010. október 29-én 
újabb felszólító levelet küld a görög hatóságok részére (az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 260. cikke, korábbi 228. cikk).

5. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 30.

Amint az a Bizottság korábbi válaszából kiderül, Görögország nem teljes mértékben tett 
eleget a Bíróság ítéletének, és nem zárta be a Görögországban található összes illegális 
hulladéklerakót, ezért a Bizottság úgy döntött, hogy 2010. október 29-én újabb felszólító 
levelet küld részére (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 260. cikke).  

A görög hatóságok válaszlevelükben előterjesztettek egy részletes akciótervet, melynek 

                                               
1 HL L 194, 1975.7.25., 39–41. o. 
2 HL L 175, 1985.7.5., 40-48. o. 
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célkitűzése az illegális hulladéklerakók 2011 júniusáig történő megszüntetése, valamint 2012 
júniusáig megvalósuló rehabilitációja. 

A Görögország által 2011. július 25-én küldött, az elért eredményekről szóló legutóbbi (2011. 
június 30-ig tartó időszakot lefedő) jelentéséből kiderül, hogy a hulladéklerakók 
megszüntetésére irányuló célkitűzés nem valósult meg, illetve néhány lerakó továbbra is 
működik. 

A Bizottság szolgálatai jelenleg értékelik az elért eredményekről szóló legutóbbi jelentésben 
leírtakat. A jogsértési eljárás következő lépésével kapcsolatos döntés a közeljövőben fog 
megszületni.

6. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2012. május 30.

A görög hatóságok által 2011 júniusában küldött válasz elemzése megerősíti, hogy ugyan 
bizonyos mértékig csökkent a még mindig működő illegális lerakók száma, az összes illegális 
lerakó 2011. júniusig történő bezárására irányuló célt nem sikerült elérni. 

2011. szeptember 14-én a bizottsági szolgálatok megbeszélést folytattak a görög 
hatóságokkal, hogy tájékoztatást kapjanak e mulasztás okairól, és megállapítsák az esetleges 
megoldásokat. Meg kell jegyezni, hogy a rendkívül nyugtalanító gazdasági és pénzügyi 
helyzetre való tekintettel a Bizottság úgy véli, hogy a jogsértési eljárás azonnali megindítása 
nem feltétlenül a legjobb megoldás annak elérésére, hogy Görögország teljes mértékben 
eleget tegyen a Bíróság ítéletének (C-502/03). A Bizottság szerint a legmegfelelőbb 
megközelítés az lenne, ha segítséget nyújtanának Görögország számára a rendelkezésre álló 
közösségi források felvételére való képességének megerősítésében annak érdekében, hogy 
kialakítsa a megfelelő hulladékgazdálkodáshoz szükséges görögországi infrastruktúrát, 
aminek segítségével bezárható és rehabilitálható valamennyi fennmaradt illegális 
hulladéklerakó. A Görögországgal foglalkozó munkacsoport közelmúltbeli létrehozása is 
ennek az elgondolásnak felel meg. 

Ugyanakkor a forrásfelvétel jelenlegi hangsúlyozása ellenére a Bizottság nem habozik ismét a 
Bírósághoz fordulni és pénzügyi szankciók alkalmazását javasolni Görögországgal szemben, 
ha bebizonyosodik, hogy a jelenleg preferált megközelítés nem hoz eredményeket.


