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1. A Parlament hatodik jogalkotási időszakának kezdetétől (2004) számítva 2010 végéig a 
Petíciós Bizottság 114 petíciót vizsgált meg hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó 
témákban. Ugyanezen időszakban a bizottság négy tényfeltáró látogatást tett azzal a 
céllal, hogy közvetlen benyomást szerezzen az alábbi helyszíneken fennálló helyzetről: a) 
Fos-sur-Mer (Franciaország), ahol a hatóságok épp egy hulladékégető építésén dolgoztak 
annak érdekében, hogy bezárhassák Európa legrégibb és legnagyobb hulladéklerakóját, b) 
Path Head (Egyesült Királyság), ahol a polgárokat aggasztotta, hogy az otthonukhoz 
kifejezetten közel elhelyezkedő hulladéklerakó – amelynek biztonságosságáról nem 
gondoskodtak kellő körültekintéssel – esetlegesen kedvezőtlenül hat az egészségükre, c) 
Huelva (Spanyolország), ahol azt vizsgálták, hogy egy ipari eljárás melléktermékeként 
felhalmozódott nagy mennyiségű hulladék milyen hatásokkal járhat, és végezetül d) 
Campania (Olaszország), amely régió hosszú évek óta küzd a települési hulladék 
kezelésének problémájával.

2. A környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó petíciók következetesen a legnagyobb 
számban fordulnak elő, a hulladék témáját érintők pedig fontos alcsoportot képviselnek. 
A hulladékgazdálkodási kérdések Unió-szerte igen közvetlenül kihatnak a polgárok 
életére, így a tagállamokból számos különböző helyről érkeztek petíciók. A felvetett 
kérdések közül a legtöbb a települési hulladék kezelésének általános szervezéséhez 
kapcsolódott (42). A második legfontosabb kérdésnek az új hulladéklerakók létrehozása 
vagy a meglévő létesítmények igazgatása bizonyult (37), a harmadik helyen pedig a 
hulladékégetők kialakítása és üzemeltetése állt (17). Ugyanakkor az említett kérdéskörök 
igen gyakran összefüggnek, ezért a petíciók besorolása sem egyértelmű.  

3. Az általános hulladékgazdálkodás javítása érdekében a hatóságok esetlegesen 
kötelezhetők arra, hogy rövid távon kibővítsék a meglévő hulladéklerakókat, vagy újakat 
alakítsanak ki. Hasonlóképpen a hulladékégetők létrehozása is a hulladékmegsemmisítés 
(és energia-előállítás) elfogadott módszere, azonban ellenállást vált ki az ilyen 
létesítmények környezetében élő, legközvetlenebbül érintett lakosság körében. 

4. A mérgező hulladék ártalmatlanításával foglakozó petíciók kisebb számban fordultak elő 
(12). Mindazonáltal a kérdés nem vizsgálható a települési hulladék kezelésétől teljesen 
függetlenül, mivel e kétféle hulladék nem mindig különül el maradéktalanul, ami a 
hulladéklerakók szennyeződéséhez vezethet.

5. A jelek szerint uniós szinten általános egyetértés uralkodik azzal kapcsolatban, hogy a 
hulladékgazdálkodás terén azt a megközelítést részesítik előnyben, miszerint prioritást 
kell élveznie a hulladékmennyiség általános csökkentésének, különös tekintettel azon 
hulladékokra, amelyek nem újrahasználhatók vagy újrafeldolgozhatók. A cél a 
hulladékhierarchia visszafordítása, egyre inkább elmozdulva az ártalmatlanítástól a 
megelőzés, az újrahasznosítás, az újrafeldolgozás és a hulladékhasznosító 
energiatermelés irányába. Ez a megközelítés a hulladékokról szóló keretirányelvben1 is 
szerepel, amely 2006-os elődjéhez2 képest egy szigorúbb és újragondolt irányvonalat 
képvisel. A hulladékokról szóló keretirányelv átültetésének határideje 2010 decembere 
volt. Ezért is igen aggasztó, hogy ennek mindössze hat tagállam tett eleget, az Európai 

                                               
1 2008/98/EK
2 2006/12/EK
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Bizottság pedig aktív intézkedéseket indított annak biztosítása érdekében, hogy a többi 
tagállam is haladéktalanul megkezdje a végrehajtást.

6. Két irányelv foglalkozik a hulladékkezelési műveletekkel: a hulladéklerakókról szóló 
irányelv1 és a hulladékok égetéséről szóló irányelv2.  További nyolc irányelv pedig a 
különféle hulladékáramokat érinti: szennyvíziszap3, elemek és akkumulátorok4, 
csomagolás és csomagolási hulladék5, bányászati hulladék6, elhasználódott járművek7, 
elektromos és elektronikus berendezések8, PCB/PCT9, valamint az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékai (WEEE)10. 

7. Végezetül, a hulladék kérdésével foglalkozó petíciók vizsgálatakor a környezeti 
hatásvizsgálatról és a nyilvános konzultációkról szóló irányelvek bonyolult egyvelege is 
közrejátszik. Ezek az irányelvek az alábbi témákat ölelik fel: az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata11, bizonyos tervek és 
programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata12, a környezeti információkhoz 
való nyilvános hozzáférés13, valamint a környezettel kapcsolatos egyes tervek és 
programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvétele14.  E jelentés keretében – és a 
petíciók tartalmának figyelembevételével – a jelenlegi elemzés a hulladékokról szóló 
keretirányelvre, a hulladéklerakókról és a hulladékok égetéséről szóló irányelvekre, 
valamint a környezeti hatásvizsgálattal és a nyilvános konzultációval foglalkozó 
irányelvekre összpontosít. 

Általános hulladékgazdálkodás 

8. A hulladékokról szóló keretirányelv központi célkitűzése, hogy a tagállamokra nézve 
megállapítsa „a hulladék olyan módon történő kezelésének kötelezettségét, amely 
nem gyakorol kedvezőtlen hatást a környezetre és az emberi egészségre, valamint […] a 
hulladékhierarchia alkalmazására való ösztönzést, […] a szennyező fizet elvvel 
összhangban […].”

9. Az Eurostat legfrissebb (2009. évi) adatai alapján a személyenként éves szinten termelt 
települési hulladék átlagos mennyisége 513 kg. A jelek szerint összefüggés áll fenn a 
jómód és az egyének által termelt hulladék mennyisége között, bár az nem 
következetesen tetten érhető. Ami a hulladéklerakást illeti, Unió-szerte az átlagos arány 
38%. Ez esetben a tehetősebb országok egyértelműen a skála alján helyezkednek el (0–

                                               
1 1999/31/EK
2 2000/76/EK
3 75/439/EGK
4 2006/66/EK
5 94/62/EK
6 2006/21/EK
7 2000/53/EK
8 2002/96/EK
9 96/59/EK
10 2002/95/EK
11 85/337/EGK
12 2001/42/EK
13 2003/4/EK
14 2003/35/EK
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5% Belgium, Dánia, Németország, Hollandia, Ausztria és Svédország esetében), míg 
mindenekelőtt az újonnan csatlakozott tagállamok és a földközi-tengeri térség egyes 
országai még mindig igen nagy mértékben hagyatkoznak a hulladéklerakásra – Bulgária 
például 100%-ban! Ezzel szemben az alacsony hulladéklerakási aránnyal rendelkező 
országokban átlagon felüli az újrahasznosítás (EU=24%) és a hulladékégetés aránya 
(EU=20%): a lista élén Németország áll 48%-os újrahasznosítási rátájával és Svédország 
49%-os hulladékégetési arányával. 

10. Az ezzel kapcsolatos helyzetet a Bizottság is megerősíti: „Mindaddig, amíg EU-szinten 
nem kerül sor további, a tagállamokat támogató intézkedésekre és […] egyenlő feltételek 
kialakítására, nem várható, hogy megszűnnek az egyes tagállamok között a szabályozás 
végrehajtása és érvényesítése terén mutatkozó óriási különbségek. Továbbra is kiemelt 
ügy marad a hulladékok gyűjtésével, újrafeldolgozásával és lerakóktól való eltérítésével 
kapcsolatos európai uniós célok elérése, és néhány tagállamnak komoly erőfeszítéseket 
kell majd tennie ennek érdekében.”1

11. Ezt maguk a petíciók is tükrözik a tekintetben, hogy a hulladékgazdálkodás általános 
szervezésével foglalkozó petíciók legnagyobb számban Olaszországból, Görögországból, 
Spanyolországból és Bulgáriából érkeznek. A polgárok aggódnak az egészségükre 
gyakorolt esetlegesen negatív hatások miatt, függetlenül attól, hogy azok okozója az 
utcákon össze nem gyűjtött szemét, a hulladéklerakók által kibocsátott kellemetlen 
szagok, a felszín alatti vizek és a levegő szennyezésétől való félelem a szemét nem 
megfelelő ideiglenes vagy végleges tárolása miatt, az ipari hulladék illegális kezelése stb.

12. Kialakult az az érzés, hogy a hatóságok nem urai a helyzetnek, a polgárok néha nem 
készek megtenni a szükséges erőfeszítéseket a megoldás elősegítésére, a kölcsönös 
bizalom csorbát szenvedett, a feszültség egyre nő, végül nyílt konfrontációt 
eredményezve, miközben általános tétlenség uralkodik. „[…] a helyzet különösen nehéz 
számos tényező következtében: a régió viszonylag nagy népessége (több millió egy kis 
területen), a lakosság csekély tudatossága a hulladékgazdálkodással kapcsolatban, és 
emiatt a javasolt megoldások nyilvános elfogadottságával kapcsolatos problémák, 
késedelmek a közép- és hosszú távú tervezésben stb. A Bizottság megpróbálta mind jogi 
intézkedésekkel, mind pedig pénzügyi támogatással orvosolni a helyzetet, valamint 
megfelelő eszközökkel támogatni a szilárd hulladékok ártalmatlanítását […].”2

13. Az előadó felhívja a figyelmet arra, hogy a jogszabályban foglalt újrafeldolgozási és 
megelőzési célkitűzések teljesítéséhez a civil társadalom aktív részvétele, valamint az 
érdekelt felek fokozottabb szerepvállalása és a nyilvánosság nagyobb tudatossága 
szükséges. Ugyanakkor a Petíciós Bizottság hulladékügyi vonatkozású tényfeltáró 
látogatásairól készült jelentések mindegyike említést tesz a polgárok és a hatóságok 
közötti elenyésző mértékű kommunikációról vagy a kommunikáció teljes hiányáról, amit 
a polgárok médiában tudósított erőszakos tüntetései is jól példáznak.

Hulladéklerakók

                                               
1 COM(2011)0013 végleges.
2 CM814289. sz. dokumentum
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14. Míg az általános cél az, hogy az előre látható jövőben kiküszöböljék a hulladéklerakók 
szükségességét, a múltnak mégis van egy hozadéka, az érintett hatóságok szerint pedig 
néha rövid távon sürgős igény merül fel arra, hogy a válsághelyzetekre reagálva 
kibővítsék a meglévő hulladéklerakókat vagy újakat hozzanak létre. A hulladéklerakókról 
szóló irányelv meghatározza a működési engedélyek odaítélésének, valamint az 
üzemeltetési és utógondozási szakasz során alkalmazott közös ellenőrzési eljárások 
paramétereit. Az irányelv átültetését megelőzően bezárt létesítményekre nem terjed ki az 
irányelv rendelkezéseinek hatálya. 

15. Az irányelvben felsorolt kritériumok az alábbi tényezőket érintik: elhelyezkedés, 
vízellenőrzés és a kimosódás kezelése, a talaj és a víz védelme, a gázok ellenőrzése, 
zavaró tényezők és veszélyek, stabilitás és védőfalak. A Petíciós Bizottsághoz több olyan 
petíció is érkezett, amelyek a legközelebbi házaktól legfeljebb 100 méterre elhelyezkedő 
hulladéklerakókkal foglalkoztak, amelyek miatt a lakosoknak kellemetlen szagokat, 
fokozott légszennyezést és a kártevők elszaporodását kell elviselniük otthonaik közelében 
(ilyen volt például az a petíció is, amelynek nyomán tényfeltáró látogatást tettek az 
egyesült királyságbeli Path Head területén). Mindazonáltal az emberi egészség és a 
környezet védelmének biztosítására irányuló pontos követelmények meghatározásakor a 
Szerződésekben rögzített szubszidiaritás elve érvényesül.

16. A hulladéklerakókról szóló petíciókban gyakran felmerülnek a felszíni vizek lehetséges 
szennyezésével kapcsolatos aggodalmak, jórészt azért, mert a régebbi hulladéklerakók 
nem feltétlenül rendelkeznek olyan aljzattal, amely megakadályozza a víztartó rétegekbe 
történő szivárgást, vagy az aljzat sérültnek tűnik és a szivárgás veszélyét sejteti.

17. Az új hulladéklerakókra irányuló projekteket gyakran tervezett elhelyezkedésük miatt 
kifogásolják: a petíciók benyújtói úgy érzik, hogy azok sértik a környezetvédelmi vagy 
kulturális szempontból védett övezeteket, vagy geológiailag instabil terepen létesülnének, 
a felszín alatti/ivóvízkészletekhez túl közel. Néha nehéz megállapítani, hogy az ilyen 
jellegű félelmek valóban megalapozottak-e. Akár egy olyan kampány részeként is 
felhasználhatják azokat, amelyek megkérdőjelezik a hatóságok által javasolt, tervezett 
helyszíneket.

18. A polgárok gyakran kinyilvánítják aggályaikat a nyilvános konzultációs folyamat és a 
környezeti hatásvizsgálat (KHV) során. A hulladéklerakókról szóló irányelv értelmében a 
nemzeti hatóságoknak engedélyt kell kiadniuk ahhoz, hogy egy létesítmény 
üzemelhessen. KHV elvégzésére akkor van szükség, ha a hulladéklerakók „várhatóan 
jelentős hatást gyakorolnak a környezetre”. A hulladéklerakók az irányelv II. 
mellékletének hatálya alá tartoznak, és ennélfogva azokra a tagállamok által 
meghatározott küszöbértékek vonatkoznak. Amíg az engedélyek megfelelnek az 
irányelvben foglalt paramétereknek, valamint sor került egy KHV elvégzésére, a 
Bizottságnak nincs hatásköre arra, hogy beavatkozzon a nemzeti hatóságok döntéseibe.

19. A polgárok számára nehéz megérteni, hogy az EU-nak nem áll módjában beavatkozni 
mindaddig, amíg a folyamat egésze le nem zárult és kiadták az engedélyt. Sokan úgy 
érzik, hogy az EU csak akkor válik cselekvőképessé, amikor „már megtörtént a baj”. Jogi 
eljárás azonban csak akkor indítható, amikor egy adott projektet a tagállam már 
engedélyezett. 
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Hulladékégetők

20. A hulladékégetők létrehozásának engedélyezése rendszerint a hulladéklerakókhoz 
hasonló ellenállásba ütközik, mivel a lakosság tart a légszennyezéstől, valamint a 
közegészségre és/vagy a környezetvédelmi szempontból védett övezetekre gyakorolt 
kedvezőtlen hatásoktól. 

21. El kell ismerni, hogy a legújabb technológiák jelentős mértékben csökkentették a 
hulladékégetők kibocsátásait. Egyes tagállamokban – különösen ahol magas a 
hulladékégetés aránya – úgy tűnik, hogy a helyi lakosság nagyobb fokú elfogadást 
tanúsít, ami talán azon felismerésnek is betudható, hogy a hulladékégetők hőenergiát 
vagy villamos energiát termelnek.

22. Itt is ugyanazon elvek érvényesülnek: a hulladékok égetéséről szóló irányelv értelmében 
a létrehozáshoz engedélyre és KHV elvégzésére van szükség, ami a nemzeti hatóságok 
feladata.

23. A hatóságok gyakran olyan területeket választanak hulladékégetők helyszínéül, 
amelyekre már így is komoly légszennyezés jellemző, úgy gondolkodva, hogy „mivel ez 
a terület már úgyis súlyosan érintett, még több szennyezés már aligha számít”. A 
hulladékártalmatlanítás alternatív módjainak feltérképezését, valamint a metanizáció 
révén megvalósuló energiatermelést pedig gyakran figyelmen kívül hagyják.

A Bizottság jelentése a hulladékkeletkezés megelőzésére és a hulladékok 
újrafeldolgozására irányuló tematikus stratégiáról1

24. A Bizottság 2011 januárjában tette közzé jelentését azzal a céllal, hogy áttekintsék az első 
hulladékügyi stratégiáról szóló dokumentumban2 foglaltak elérésében tett előrehaladást,
valamint hogy a szerzett információkat a későbbiekben felhasználják a hatodik 
környezetvédelmi cselekvési program3 értékelésénél. 

25. 2005 óta a Bizottság növelte a támogatást (például 2005/2006-ban 4,1 milliárd eurót 
biztosított) annak érdekében, hogy javítsa az európai uniós hulladékjog nemzeti szintű 
végrehajtását és érvényesítését.  Mindazonáltal 2009 végén a hulladékhoz kapcsolódó 
jogsértési ügyek az összes környezetvédelmi vonatkozású jogsértés 20%-át tették ki. 

26. A Bizottság stratégiájának kulcsfontosságú eleme az életciklus-szemlélet, amikor a 
terméket az erőforrások kitermelésétől egészen a végső ártalmatlanításig végigkövetik. A 
hulladékhierarchián belül leginkább a hulladékkeletkezés megelőzését részesítik 
előnyben, majd ezt követi a hulladékok újrafelhasználása, újrafeldolgozása, 
újrahasznosítása, illetve – végső megoldásként – ártalmatlanítása. A jogszabályokat 
egyszerűsítették: például a hulladékokról szóló keretirányelv magában foglalja a 
veszélyes hulladékról és a hulladékolajokról szóló irányelveket, a nemzeti 

                                               
1 COM(2011)0013 végleges.
2 COM(2005)0666
3 1600/2002/EK határozat
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hulladékgazdálkodási tervekre vonatkozó előírások pedig ésszerűsödtek.

27. Továbbfejlesztik az uniós szintű újrafeldolgozási politikát. A hulladékokról szóló 
keretirányelv a települési hulladék esetében 50%-os újrafeldolgozási célt tűzött ki, 
amelyet 2020-ig kell teljesíteni. Az EU biohulladék-gazdálkodása továbbra is elmarad az 
optimális szinttől1. Jelenleg tanulmány készül azzal a céllal, hogy feltérképezzék a 
biohulladék gyűjtésére és/vagy újrafeldolgozására vonatkozó célok megállapításának 
lehetőségét. Fontos, bár gyakran mellőzött tényező, hogy az újrafeldolgozó-ipar akár 
félmillió lehetséges állással kecsegtet!

28. A jelentésben arra a következtetésre jutottak, hogy noha megfigyelhető néhány ígéretes 
tendencia, bőven akad még javítanivaló. Először is a hangsúly a hatályos uniós 
hulladékjog megfelelő végrehajtásán és érvényesítésén van. Elengedhetetlen a tagállamok 
közötti lényeges különbségek felszámolása az egyenlő feltételek megteremtése 
érdekében. A Bizottság támogató intézkedéseket javasol, ugyanakkor komoly 
erőfeszítéseket vár mindazon tagállamoktól, akik e téren lemaradtak. Ez nem valósítható 
meg a civil társadalom és egyéb érdekelt felek teljes körű részvétele, valamint a lakossági 
tudatosság jelentős növekedése nélkül.

29. Az uniós környezetvédelmi jog és politika végrehajtásáról szóló, várhatóan 2011 második 
felében közzétett bizottsági közlemény előkészületei során a hangsúly valószínűleg a 
kormányzati struktúrákra tevődik majd, amelyek az uniós környezetvédelmi jog
végrehajtásának alapjai. A Bizottság úgy véli, hogy rá is szerep hárul a tapasztalatok és 
helyes gyakorlatok különféle érintett szereplők közötti megosztásának elősegítésében. A 
bírák együttműködési hálózatba szerveződtek. Mások, így például a szubnacionális 
szinten működő jogalkotók, valamint az ellenőrzési és felügyeleti feladatokat ellátó vagy 
befektetési döntéseket hozó személyek pedig profitálhatnak az ilyen jellegű 
megoldásokból.

A hulladékügyi jogszabályok végrehajtásáért felelős ügynökség 

30. Az uniós hulladékügyi jogszabályok végrehajtásának megerősítésére irányuló 
intézkedéscsomag részeként a Bizottság megvalósíthatósági tanulmányt2 készíttetett azzal 
a céllal, hogy feltárja egy olyan szakosodott ügynökség létrehozásának előnyeit és 
költségeit, amely támogatja a tagállamokat az uniós hulladékügyi jogszabályok 
alkalmazására irányuló erőfeszítéseikben.

31. Az alábbi problémákra hívták fel a figyelmet: 
• számos tagállam nem rendelkezik elegendő kapacitással az ellenőrzésekhez, 

felügyelethez és egyéb intézkedésekhez annak érdekében, hogy megfelelően 
gondoskodjanak a hulladékügyi jogszabályok végrehajtásáról; 

• a szervezési problémák, így például a hulladékügyi kérdésekben illetékes különféle 
nemzeti és szubnacionális szervek közötti kismértékű koordináció, gátolják a 

                                               
1 COM(2010)235
2 Study on the feasibility of the establishment of a Waste Implementation Agency (Megvalósíthatósági tanulmány 
egy hulladékügyi jogszabályok végrehajtásáért felelős ügynökség létrehozásáról), átdolgozott végleges jelentés, 
2009. december 7. 
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jogszabályok hatékony érvényesítését;
• egyes tagállamokban az uniós hulladékügyi jogszabályok végrehajtásának csekély 

fontosságot tulajdonítanak, aminek eredményeként nem szánnak elegendő forrást azok 
érvényesítésére;

• további problémát jelent a hulladékgazdálkodási tervek és programok kidolgozásához 
szükséges technikai kapacitás hiánya; 

32. A tanulmány ezt követően kifejti, hogy mindez az alábbiakat eredményezi: a megfelelés 
nagyfokú hiánya, illegális hulladéklerakás és hulladékszállítmányok, a polgároktól érkező 
panaszok magas száma, az Európai Bíróság elé utalt jogsértési ügyek, és ebből adódóan a 
közegészség és a környezet megfelelő védelmének hiánya, ami pedig az uniós 
hulladékügyi jogszabályok általános célja. 

33. A dolgok jelenlegi állása szerint nem adottak a mögöttes problémák uniós szintű 
kezeléséhez szükséges hatáskörök és erőforrások. Több konkrét feladatra is javaslat 
született az uniós hulladékügyi válság leküzdése érdekében:
• helyszíni ellenőrzések, felügyelet és végrehajtási intézkedések
• jobb információcsere, adatgyűjtés és iránymutatás
• közvetlen képzés, valamint az oktatók képzése a hulladékágazatban tevékenykedő 

tagállami tisztviselők esetében
• egy szakértői és kiválósági központ létrehozása.

34. A javasolt intézményi lehetőségek között szerepel a Bizottság (Környezetvédelmi 
Főigazgatóság), az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Eurostat forrásainak 
megerősítése. Középtávon pedig egy, a hulladékügyi jogszabályok végrehajtásáért felelős 
uniós ügynökség létrehozását javasolják. 

Előzetes következtetések

35. Nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt mindenekelőtt a tagállamokra hárul az uniós 
jogszabályok végrehajtásának feladata. A polgárok gyakran az EU-t vonják felelősségre, 
amelynek azonban nincsenek eszközei az általa elfogadott jogszabályok 
érvényesítéséhez. Ez viszont felveti az intézmények és általában véve az Európai Unió 
hitelességének kérdését. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a tagállamok elégedettek, és 
túlságosan kevés fontosságot tulajdonítanak egy olyan kérdésnek, amely komolyan 
foglalkoztatja a polgárokat. A hulladékügy politikai szempontból nem tartozik a vonzó 
témák körébe.

36. Jelentős beruházásokra van szükség a hulladékgazdálkodási infrastruktúra 
korszerűsítéséhez. A helyzet változatlan marad mindaddig, amíg nem szánnak több 
forrást a hulladékgazdálkodásra. Érdemes lenne megfontolni például annak lehetőségét, 
hogy a kohéziós alapok vagy az Európai Beruházási Banktól származó egyéb közvetlen 
finanszírozás egy bizonyos hányadát elkülönítik.

37. Az uniós finanszírozásra jóváhagyott projekteket szigorúan az uniós jogszabályoknak és 
követelményeknek való megfelelés feltételéhez kell kötni, amilyenek például a 
hulladékhierarchia és az újrafeldolgozási célkitűzések. Meg kell valósítani az 
érvényesítésre vonatkozó előírások teljesítésének szoros figyelemmel kísérését és a 
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ráfordítások felhasználásának ellenőrzését. 

38. A hulladékokról szóló keretirányelv nagyra törő környezetvédelmi célokat határoz meg. 
Az Eurostat által nemrégiben közzétett statisztikák, valamint a hulladékokról szóló 
keretirányelv átültetési határidejének elmulasztása megannyi tagállam részéről egyaránt 
azt mutatják, hogy a hulladékjog végrehajtása komoly kihívás elé állítja a tagállamokat. 

39. Az ellenőrzési és végrehajtási kapacitásokat tagállami és uniós szinten is meg kell 
erősíteni. A Bizottság számára biztosítani kell a Szerződés őreként betöltött szerepének 
hatékony ellátásához szükséges forrásokat. A hulladékgazdálkodás terén különösen 
fontos, hogy a Bizottság az inkább rendszerszintű/strukturális végrehajtási 
hiányosságokra összpontosítson, amilyen például a hulladékgazdálkodási létesítmények 
megfelelő hálózatainak hiánya, a hulladéklerakás túlzott előtérbe állítása vagy az 
újrafeldolgozás alacsony aránya. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szintén 
hasznos szerepet vállalhat, például annak vizsgálata révén, hogy a tagállamok 
hulladékgazdálkodási tervei mennyiben felelnek meg az uniós jogszabályoknak.

40. Az érintett lakossággal folytatott párbeszédet fokozni kell, a polgárok számára pedig 
hozzáférést kell biztosítani az információkhoz, a közigazgatási és bírósági 
felülvizsgálatokra szolgáló hatékony mechanizmusok kialakítása mellett. A petíció 
benyújtóit ösztönözni kell az említett mechanizmusok teljes körű igénybevételére, 
amelyek hatékonyabbnak és célravezetőbbnek bizonyulhatnak az uniós szintű 
intézkedéseknél, különösen az egyes létesítményeket érintő ügyekben.

41. A tagállami hatóságok és a Petíciós Bizottság közötti szorosabb együttműködés magában 
hordozza a kedvező eredmények elérésének lehetőségét. Elismert tény, hogy a tagállami 
hatóságok bizonyos mérlegelési jogkörrel rendelkeznek a hulladékgazdálkodási 
létesítmények elhelyezkedéséről szóló döntésekben. Amennyiben a petíció benyújtóinak 
aggályai indokoltak, a párbeszéd elősegítése – szükségtelen késések nélkül – hatékony 
jogorvoslati intézkedéseket eredményezhet minden érintett fél javára.  


