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Tárgy: A David Rogers, ír állampolgár által benyújtott 0206/2007. számú petíció a 
colloni Whiteriver hulladéklerakó telep (Írország) közelében tapasztalható 
kellemetlen szagokról és környezetkárosításról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a Whiteriver hulladéklerakó telep működtetésének módját kifogásolja, 
amely miatt a helyi közösség állandóan kellemetlen szagokat és folyamatos 
levegőszennyezést kénytelen elviselni. A petíció benyújtója azzal érvel, hogy az integrált 
szennyezéskorlátozási engedély számos feltételének való megfelelés hiányának 
bizonyítottsága ellenére helyi és nemzeti szinten nem sikerült megoldást találni, mivel a 
Környezetvédelmi Ügynökség nem vonhatja vissza az engedélyt, csak legfeljebb 2000 euró 
összegű bírságot vethet ki.

2. Elfogadhatóság

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

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. május 5.

Irányadó közösségi jogszabályok

A hulladéklerakók üzemeltetését a hulladékokról szóló 2006/12/EK európai parlamenti és 
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tanácsi irányelvben (korábban a módosított 75/442/EGK irányelv)1 és a hulladéklerakókról 
szóló 99/31/EK tanácsi irányelvben foglalt rendelkezések2 szabályozzák.

A 2006/12/EK irányelv hulladéklerakási engedélyt ír elő a hulladéklerakók számára (amelyre 
Írországban időnként „waste licence”-ként hivatkoznak)3. Emellett arra is kötelezi a 
tagállamokat, hogy tegyenek megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy a hulladék 
ártalmatlanítása ne okozzon kellemetlen szagot4. A 99/31/EK irányelv részletesebb 
előírásokat határoz meg a hulladéklerakók üzemeltetésére vonatkozóan (egy hulladéklerakási 
engedély keretében), többek között a lerakókban termelődő gáz ellenőrzésével5, valamint a 
zavaró hatások és veszélyek minimálisra csökkentésével6 kapcsolatos előírásokat. 

Az ír hatóságok álláspontja

A Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) 2003. szeptember 17-én hulladéklerakási engedélyt 
adott ki7 a Louth megyei tanácsnak egy nem veszélyes települési és ipari hulladék tárolására 
szolgáló hulladéklerakó üzemeltetésére a Louth megyei Dunleerben fekvő Whiteriver 
területén.

Miután a Whiteriver területén élő helyi lakosok részéről 2007 februárjában és március első 
felében nagy számban érkeztek a kellemetlen szagokkal kapcsolatos panaszok, az EPA 2007. 
március 12-én találkozót szervezett a lakosokkal és a helyi köztisztviselőkkel. A találkozót 
követően az EPA úgy határozott, hogy további jelentős időt és forrásokat fordít a felmerült 
aggályok kivizsgálására.

Az EPA kialakított, megtervezett és végrehajtott egy alkalmazási stratégiát azzal a céllal, 
hogy visszaszorítsa és a minimálisra csökkentse a szagokkal kapcsolatos kellemetlenségeket. 
A szóban forgó stratégia kiterjedt a helyi lakosokkal rendezett találkozókra a panaszok és az 
aggályok megvitatása érdekében, továbbá a hulladéklerakók üzemeltetőivel szervezett 
találkozókra ugyanazon kérdések megvitatására, valamint a lerakóban termelődő 
gázhoz/szagokhoz kapcsolódó üzemeltetési/kezelési gyakorlatok és ellenőrzések vizsgálatára, 
továbbá előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzésekre és szagvizsgálatra a létesítmény 
területén. 

A 2007-ben elvégzett nyolc helyszíni ellenőrzés alapján az EPA három figyelmeztető levelet 
küldött a helyi hatóságnak, amelyben rávilágított, hogy a kellemetlen szagok tekintetében nem 
felelnek meg a hulladéklerakási engedélyhez kapcsolódó követelményeknek. 2007 júliusában 
és augusztusában az EPA megbízott egy, a hulladéklerakóban termelődő gázzal foglalkozó 
független szakértőt, hogy végezzen el három mélyreható és tudományos részletességgel 
készített ellenőrzést és értékelést a hulladéklerakóban termelődő gáz kezelésére és a helyszíni 
működési gyakorlatokra vonatkozóan. Két projektjelentés kiadására került sor, amelyek 

                                               
1 HL L 114., 2006.4.27., 9–21. o.
2 HL L 182., 1999.7.16., 1–19. o.
3 9. cikk
4 4. cikk (1) bekezdés
5 I. melléklet (4) bekezdés
6 I. melléklet (5) bekezdés
7 Ref W0060-02
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célzott ajánlásokat tartalmaztak a hulladéklerakóban termelődő gáz kezelésére vonatkozóan a 
Whiteriver hulladéklerakó területén. A szóban forgó ajánlások végrehajtása megvalósult.

Az ír hatóságok úgy vélik, hogy az alkalmazási stratégia jelentős előrelépéseket 
eredményezett, amelyet a kellemetlen szaggal kapcsolatos panaszok számának csökkenése is 
bizonyít. Míg 2007 első hat hónapja során az EPA-hoz összesen 18 panaszt nyújtottak be a 
kellemetlen szagok miatt, ez a szám az év második felében – az elvégzett fejlesztéseket 
követően – 3 bejelentésre csökkent. A legutóbbi helyszíni ellenőrzés – amelyet 2007. 
november 14-én hajtottak végre – megerősíti, hogy jelentős előrelépések történtek a 
hulladéklerakó működtetése terén, különös tekintettel a hulladéklerakóban termelődő gáz 
kezelésére.

Az ír hatóságok rámutatnak, hogy az EPA a továbbiakban is felméri és értékeli majd a 
hulladéklerakót a megfelelő működtetés biztosítása érdekében.

A bizonyítékok arra utalnak, hogy 2007 első felében a kellemetlen szagok tekintetében nem 
állt fenn kielégítő helyzet a colloni hulladéklerakóban. Úgy tűnik, hogy az illetékes végrehajtó 
hatóság – az EPA – minderre olyan intézkedések egész sorával reagált, amelyek a 
hulladéklerakó jobb működését, valamint a kellemetlen szagok és az azokkal kapcsolatos 
panaszok számának csökkenését eredményezték.

A petíció benyújtója által felvázolt helyzet igen sajnálatos, de a jelek szerint a hatóságok 
kedvezően reagáltak, és orvosolták az azonosított problémákat.


