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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet arra a komoly szennyezésre, amelynek Athén 
elővárosa, Aspropirgos lakosai vannak kitéve a közeli Fili településen található hatalmas 
hulladéklerakó miatt. A petíció benyújtója rámutat, hogy a helyi hatóságok nem avatkoznak 
be, mert a hulladéklerakóhoz kapcsolódó bevételekből közvetlen előnyeik származnak. A 
petíció benyújtója kétségbe vonja, hogy az érintett hulladéklerakó kezelése az Európai Unió e 
területen hatályos, a hulladékok ártalmatlanítására és a hulladékok kezelésére vonatkozó jogi 
aktusaival összhangban történik, ezért ügyében az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. október 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. december 16.

„A petíció benyújtója azt állítja, hogy a Fili településen (nyugat-attikai régió) található 
hulladéklerakó problematikus működése következtében sérülnek az EU környezetvédelmi 
jogszabályai (nevezetesen a hulladéklerakókról szóló 99/31/EK irányelv1 és a hulladékokról 
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szóló 2008/98/EK irányelv1 ). Állítása szerint az említett hulladéklerakó jelentős szagártalom 
forrása. 

Megjegyzendő, hogy a petíció benyújtója a Bizottsághoz is panasszal fordult ugyanebben a 
tárgyban. 

Előre kell bocsátani, hogy a Bizottság már régebben jogsértési eljárást indított (2007/4534) a 
Fili településen található hulladéklerakó problematikus működése (B. cella, nem 
társfinanszírozott) és a működési engedély hiánya miatt. A B cella működését időközben 
leállították, az A cella (mely társfinanszírozott, de üzembe helyezése a görög bíróságoknál 
benyújtott keresetek miatt késedelmet szenvedett) jelenleg működőképes. Mivel a 
hulladéklerakó működési engedélyét 2010. szeptember 29-én kiadták (az illetékes hatóságok 
által elvégzett új vizsgálat alapján, melynek során bizonyítást nyert, hogy a hulladéklerakó 
megfelel az EU környezetvédelmi jogszabályainak), a Bizottság 2011. június 16-án úgy 
határozott, hogy beszünteti a jogsértési eljárást. 
A panaszos/a petíció benyújtója által a Bizottsághoz 2011. június 1-jén benyújtott panasz 
alapján a Bizottság úgy határozott, hogy tájékoztatást kér a görög hatóságoktól annak 
ellenőrzése céljából, hogy a szóban forgó hulladéklerakó valóban megfelel-e az EU 
környezetvédelmi jogszabályainak, és nevezetesen a gázok kezelésével, valamint a 
hulladéklerakó esetleges káros hatásainak és veszélyes következményeinek csökkentésével 
kapcsolatos követelményeknek. 
A felperes tájékoztatást kapott panaszának értékeléséről. Felkérték továbbá bármely egyéb, 
esetlegesen birtokában lévő bizonyíték (nevezetesen a szagártalom megállapítását lehetővé 
tevő adatok) közlésére, melynek alapján megállapítható volna az EU környezetvédelmi 
jogszabályainak megsértése.
A Bizottság ellenőrizni fogja, hogy a 99/31/EK és 2008/98/EK irányelvekben említett 
kötelezettségeket valóban betartják-e, és pontosabban hogy: a) tesznek-e megfelelő 
intézkedéseket a lerakóban termelődő gáz feldúsulásának és migrációjának ellenőrzésére; b) a 
hulladéklerakóban termelődő gázokat befogják, kezelik és használják-e, és amennyiben 
energia termelésére nem használhatók, elégetik-e; c) a hulladéklerakó-gázokat úgy fogják be, 
kezelik és használják-e fel, hogy a környezet szennyezésének és károsításának, illetve az 
emberi egészség károsításának veszélye a lehető legkisebb legyen; d) hoznak-e intézkedéseket 
a hulladéklerakó által kibocsátott szagok káros hatásai, illetve az azokból eredő veszélyek 
csökkentése érdekében, és hogy a hulladéklerakó oly módon van-e felszerelve, hogy a telepről 
származó szenny ne szóródhasson szét a közutakra és a környező területekre; és e) hogy 
gyűjtik-e (havi alapon) a 99/31/EK irányelv 3. cikkében említett, a visszaengedett anyagokra 
vonatkozó adatokat.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): beérkezett 2012. május 30-án

A görög hatóságoktól kapott válasz alapján úgy tűnik, hogy tiszteletben tartották a 99/31/EK 
és a 2008//98/EK irányelvekben említett kötelezettségeket (pontosabban azokat, amelyek a 
gáz begyűjtésére, kezelésére és felhasználására, valamint a hulladéklerakó által kibocsátott 
szagok káros hatásai, illetve az azokból eredő veszélyek és káros környezeti hatások 
csökkentésére vonatkoznak). Valójában azonban nem csak a görög hatóságok válaszaiból, 
hanem a legutóbbi, 2011. december 7-i értékelő jelentésből is kitűnik, hogy: 
                                               
1 HL L 312., 2008.11.22., 3-30. o.
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- a hulladéktároló területén végzett különböző ellenőrzések és mintavételek nem igazolják 
gázkoncentráció, vagy a megengedett határértéket túllépő szagártalom meglétét;

- a hulladéktároló üzemeltetési szakaszában folytatott ellenőrzési és felügyeleti eljárás során 
(és a 99/31/EK irányelv III. mellékletének rendelkezéseivel összhangban) az illetékes 
hatóságok nem állapítottak meg jelentős környezeti hatást. 
- a hulladéktároló üzemeltetője rendszeresen tájékoztatja az illetékes hatóságokat a 
hulladéktároló ellenőrzési és felügyeleti eljárása során kapott eredményekről. Az említett 
eredmények azt mutatják, hogy jelen pillanatban a hulladéktároló megfelel a 
környezetvédelmi előírásoknak;
- meghoztak minden olyan szükséges intézkedést, amely a hulladéklerakó működése során 
felszabaduló gázok befogására és kezelésére vonatkozik. Valójában a gázokat begyűjtik, és 
olyan lerakóhelyre szállítják, ahol elektromos áram termelésre használják fel. Ha a gázt nem 
lehet elektromos áram termelésre felhasználni, fáklyákban égetik el (a 99/31/EK irányelv I. 
mellékletének 4.1 és 4.2 pontjában említett kötelezettségeknek megfelelően);

- meghozták a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a hulladéklerakó gázainak 
begyűjtése, kezelése és felhasználása olyan módon történjen, hogy a környezet 
szennyezésének és az emberi egészség károsításának veszélye a lehető legkisebb legyen (a 
99/31/EK irányelv I. mellékletének 4.3 pontjában említett kötelezettségeknek megfelelően);

- meghoztak minden szükséges intézkedést, hogy a telepről származó szenny ne szóródhasson 
szét a közutakra és a környező területekre. Ezt megerősítették a helyszínen végzett különböző 
ellenőrzések is (a 99/31/EK irányelv I. mellékletének 5. pontjában említett kötelezettségeknek 
megfelelően).

Következtetés

A görög hatóságok válaszai arról tanúskodnak, hogy a fili hulladéklerakó az uniós 
környezetvédelmi jogszabályoknak, illetve egészen pontosan a hulladékokról szóló 
2008/98/EK és a hulladéktárolókról szóló 99/31/EK irányelveknek megfelelően működik. 


