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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a Dublin megye északi részén tervezett nagy méretű hulladéklerakó 
létesítménnyel kapcsolatosan hangoztatja aggodalmát. Szerinte a létesítmény veszélyeztetné 
azokat a víztartó rétegeket, amelyek ivóvizet szolgáltatnak. Továbbá madarakat vonzana oda, 
amelyek veszélyt jelentenének a légiközlekedésre, miután a szóban forgó helyszín a dublini 
repülőtér 12 km-es körzetében fekszik. A petíció benyújtója kifejti, hogy a Nemzetközi 
Polgári Repülési Szervezet (ICAO) iránymutatásában azt ajánlja, hogy a hulladéklerakók ne 
legyenek 13 km-nél közelebb egyetlen repülőtérhez sem. Mi több, a helyszín zavarná a helyi 
lakosokat is. Végezetül a petíció benyújtója azon a véleményen van, hogy a szóban forgó 
hulladéklerakó megépítése ellentétes volna a hulladékokra vonatkozó keretirányelvben 
megállapított közelségi elvvel, amely előírja, hogy a hulladékot annak forrásához a lehető 
legközelebb kell feldolgozni. Szerinte a javasolt létesítménybe várhatóan távolabbi 
területekről érkezik majd hulladék, ezáltal pedig az a közúti forgalom jelentős 
megnövekedését eredményezi. Ugyanakkor aláásná azokat az erőfeszítéseket is, amelyek az 
EU újrahasznosítási célkitűzéseinek elérésére irányulnak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. augusztus 16. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2006. február 3.

A petíció az írországi Dublin megyében tervezett hulladéklerakó létesítménnyel foglalkozik.
A petíció benyújtója szerint a hulladéklerakó létesítmény káros lenne a környezetre. Továbbá, 
a petíció benyújtója kifejti, hogy a hulladéklerakó tervezett elhelyezkedése figyelmen kívül 
hagyja a közelség elvét.

A hulladékkezelésre vonatkozó általános kötelezettségeket a 75/442/EGK tanácsi irányelv1

határozza meg.  Ezen irányelv 5. cikke előírja, hogy figyelembe véve a földrajzi adottságokat 
és azt, hogy a különböző típusú hulladékok feldolgozásához speciális létesítmények 
szükségesek, a tagállamoknak a hulladéklerakó létesítmények olyan, megfelelő hálózatát kell 
létrehozniuk, amely lehetővé teszi a Közösség egésze számára, hogy a hulladék 
ártalmatlanítása szempontjából önellátó legyen, továbbá, hogy a tagállamok is e felé a cél felé 
haladhassanak. A hulladéklerakó létesítmények hálózatának azt is lehetővé kell tennie, hogy a 
hulladékot a lehető legközelebbi létesítményben a lehető legmegfelelőbb módszerekkel és 
technológiával dolgozzák fel, hogy biztosítva legyen a környezet és a közegészségügy magas 
szintű védelme.

A közelség elve nem azt jelenti, hogy a hulladékot bármely, a hulladék keletkezési helyéhez 
legközelebb eső létesítményben kell elhelyezni. A közelség elve azt jelenti, hogy a 
hulladéklerakó létesítmények hálózatának kiépítésekor a létesítmény hulladéklerakásra való 
megfelelő mivolta, a környezet és az emberek egészségének védelme, valamint a létesítmény 
közelsége azok a kritériumok, melyeket figyelembe kell venni.

Az irányelv 7. cikke előírja, hogy a tagállamok dolgozzák ki hulladékgazdálkodási tervüket, 
melynek a megfelelő hulladéklerakó helyeket és létesítményeket is tartalmazniuk kell.

A hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK tanácsi irányelv2 határozza meg a hulladéklerakók 
építésének, üzemeltetésének, bezárásának és utógondozásának speciálisabb követelményeit. A 
hulladéklerakók helyének kiválasztását illetően az irányelv számos kritériumot meghatároz, 
többek közt a terület hidrogeológiai jellemzőinek, valamint annak figyelembe vételét, hogy a 
terület lakó-, mezőgazdasági vagy természetvédelmi terület-e, és kimondja, hogy a 
hulladéklerakó csak abban az esetben engedélyezhető, ha nem jelent jelentős veszélyt a 
környezetre. Az engedély feltételéül szabja, hogy a hulladéklerakó kivitelezésének terve 
illeszkedjen a hulladékgazdálkodási tervhez.

A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 96/61/EK tanácsi 
irányelv3 értelmében az inaktív hulladéklerakók kivételével, a napi 10 tonnánál többet fogadó, 
vagy 25 000 tonnánál nagyobb összkapacitású hulladéklerakókhoz integrált engedély 
szükséges.

Ha a hulladéklerakó nagy valószínűséggel jelentős hatással lesz a környezetre, akkor a 
97/11/EK tanácsi irányelvvel módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre 

                                               
1 HL L 194., 1975.7.25., 47. o. A legutóbb a Bizottság 96/350/EK határozatával módosított tanácsi irányelv, HL 
L 135, 1996.6.6., 32. o.
2 HL L 182., 1999.7.16, 1. o.
3 HL L 257., 1996.10.10, 26. o.
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gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv1 értelmében környezetvédelmi 
hatásvizsgálatot kell folytatni. 

Mivel ez esetben a projekt kezdeti stádiumban van, és még semmilyen engedélyt nem adtak ki 
a hulladéklerakó számára, a fenti jogszabályok semmilyen megsértése nem állapítható meg.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2006. november 10.

A Petíciós Bizottság 2006. április 24-i ülésén kimondták, hogy várható a hulladéklerakó 
engedélyezése. A petíció benyújtója azzal érvelt, hogy a hulladéklerakó egy történelmi 
helyszínen fekszik, illetve hogy a repülőtértől számított távolsága nem éri el az erre 
vonatkozó iránymutatásban javasoltakat. A petíció benyújtója a tervezett hulladéklerakó 
létesítmény környezetre gyakorolt hatását értékelő tanulmány elkészítését szorgalmazza, 
valamint előzetes vizsgálatokat kér. Felvetődött továbbá, hogy a Bizottság avatkozzon be a 
hulladéklerakó tervezési szakaszában.

A legutóbbi közleménye óta egyetlen olyan újabb információ sem került a Bizottság 
birtokába, amely okot adna véleményének megváltoztatására. Pontosabban fogalmazva, nem 
állapították meg a hulladékról szóló EU-jogszabályok lehetséges megsértését a petíció 
benyújtójának a történelmi örökségre és a lakott területektől fennálló távolságra irányuló 
aggodalma tekintetében.

A hulladéklerakókról szóló irányelv értelmében a hulladéklerakó csak abban az esetben 
engedélyezhető, ha az adott terület jellemzői – az irányelv I. melléklete 1.2 szakaszának 
követelményei alapján –, illetve a végrehajtandó korrekciós intézkedések arra utalnak, hogy a 
szóban forgó hulladéklerakó nem jelent súlyos veszélyt a környezetre. Ami a környezetre 
gyakorolt lehetséges hatásokat illeti, mint például a víztartó rétegekre gyakorolt hatást, a 
hulladéklerakókról szóló irányelv szigorú szabályokat ír elő azáltal, hogy küszöbértékeket, 
illetve utógondozási eljárásokat állapít meg. Hasonló szabályok vonatkoznak minden 
lehetséges károsanyag-kibocsátásra is. Annak értékelése, hogy a tervezett intézkedések 
megfelelnek-e mindezen jogi követelményeknek, az illetékes nemzeti hatóság feladata. 

A Bizottságnak a Szerződés őreként általános feladata az európai közösségi jog betartatása. 
Az EK-Szerződés 226. cikke felruházza a Bizottságot azzal a joggal, hogy 
kötelezettségszegési eljárást kezdeményezzen, amennyiben egy tagállam nem tesz eleget a 
Szerződés értelmében vállalt kötelezettségének. Mindazonáltal a Bizottság úgy véli, hogy ez 
esetben jelenleg nincs oka élni a 226. cikkben rögzített jogával, mivel a hulladéklerakó 
engedélyezési folyamata még nem zárult le, és nem állapítható meg az EU-jogszabályok 
semminemű, az engedélyeztetéshez kapcsolódó megsértése.

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

A szóban forgó petíció egy nagyméretű hulladéklerakó létesítmény tervezett kialakításával 
foglalkozik a Dublin megye északi részén elhelyezkedő Nevittben, és azt 2005 
szeptemberében a Nevitt Lusk akciócsoport nevében nyújtották be az Európai Bizottsághoz. 
A petíciót 295/2005. szám alatt vették nyilvántartásba, a Bizottság szervezeti egységei pedig a 
petíció benyújtója által adott tájékoztatás alapján megvizsgálták azt. 
                                               
1  HL L 73., 1997.3.14, 5. o.
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Az előzetes elemzés eredményeit 2005. április 24-én ismertették a Petíciós Bizottság 
tagjaival, és a Bizottság rámutatott, hogy környezeti hatásvizsgálatot kell elvégezni, valamint 
hogy abban az időben – és tekintettel arra, hogy még nem adták ki a hulladéklerakó 
létesítményre vonatkozó engedélyt – nem lehetett megállapítani a (hulladékokkal kapcsolatos) 
jogszabályok esetleges megsértését. 

Miután a Bizottság szervezeti egységei – a petíció benyújtója által megküldött kiegészítő 
tájékoztatás alapján – további elemzést végeztek, úgy tűnik, hogy a tervezett hulladéklerakó 
létesítmény esetlegesen a felszín alatti vízkészletek állapotromlásához vezethet, ami a vízzel 
kapcsolatos jogszabályok megsértésének minősülhet. A tervezett hulladéklerakó 
mindenekelőtt egy víztartó réteg (the Bog of the Ring) közelében helyezkedik el, amely 
ivóvízzel látja el a környező térségeket, és amelyre esetlegesen kihatna a hulladéklerakó 
létesítmény üzemeltetése. 

A Petíciós Bizottság nemrégiben levélben közvetlenül felvette a kapcsolatot az ír 
hatóságokkal (EPA). E közvetlen kapcsolatfelvétel összefügg a bizottság döntésével, 
miszerint megfigyelőket küld a hulladéklerakó létesítményre irányuló projekttel kapcsolatban 
rendezett nyilvános meghallgatásra.

A tagállamok a 2000/60/EK víz keretirányelv (WFD)1 értelmében kötelesek megakadályozni 
a vízminőség bárminemű romlását, valamint 2015-ig jó vízminőségi állapotot elérni. A 
kockázatnak kitett víztestek alapvetően az irányelvben foglalt, a jó vízminőségi állapot 2015-
ig történő elérését szolgáló intézkedési programok hatálya alá tartoznak majd, vagy –
bizonyos szigorú feltételek teljesülése esetén – mentességet is élvezhetnek.
A hulladéklerakókról szóló 99/31/EK irányelv2 a hulladékokra és hulladéklerakókra 
vonatkozó szigorú működési és műszaki követelmények útján olyan intézkedésekről, 
eljárásokról és iránymutatásokról rendelkezik, amelyek – amennyire lehetséges –
megakadályozzák vagy csökkentik a környezetre gyakorolt negatív hatásokat, különösen a 
felszíni vizek, a talajvíz, a talaj és a levegő szennyezését. A hulladéklerakókról szóló irányelv 
I. melléklete kimondja, hogy a hulladéklerakó helyének megválasztásánál figyelembe kell 
venni – többek között – az alábbi követelményeket: a talajvíz előfordulását a területen és a 
terület hidrogeológiai adottságait. Az illetékes hatóság mindaddig nem adhat ki 
hulladéklerakó létesítmény kialakítására vonatkozó engedélyt, amíg meg nem győződik arról, 
hogy teljesülnek a hulladéklerakókról szóló irányelvben foglalt fent említett, valamint a 7. 
cikkben megállapított követelmények. Az illetékes hatóság köteles megvizsgálni a helyszínt 
annak érdekében, hogy meggyőződjön az engedélyhez kapcsolódó kötelezettségek 
betartásáról. Végezetül – és a fent említettek kiegészítéseként – a 80/68/EGK irányelv3

értelmében kötelező intézkedéseket tenni a veszélyes anyagok felszín alatti vizekbe történő 
bekerülésének megakadályozására vagy az egyéb, nem veszélyes szennyező anyagok 
megjelenésének korlátozására – lásd még a 2006/118/EK irányelv4 6. cikkét. 

A fent említettek fényében előzetes vizsgálatok elvégzésére van szükség a felszín alatti vizek 
szennyezési kockázatának felmérése érdekében, és – amennyiben ez helyénvaló – meg kell 
adni az ilyen irányú fejlesztésre vonatkozó engedélyt, feltéve, hogy meghoztak minden 
technikai jellegű elővigyázatossági intézkedést annak megakadályozására, hogy a 

                                               
1 HL L 327., 2000.12.22, 1. o.
2 HL L 182., 1999.7.16., 1–19. o.
3 HL L 20., 1980.1.26, 43. o.
4 HL L 372., 2006.12.12, 19. o.
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hulladéklerakóból származó anyagok beszennyezzék a felszín alatti vizeket. Emellett meg kell 
jegyezni, hogy a 98/83/EK irányelvben foglalt feltételek alapján az ír hatóságok kötelesek 
biztosítani, hogy a fogyasztókhoz juttatott víz mindennemű baktériumszennyezéstől mentes.

2007. június 18-i jelentésében az ír EPA engedélyekért és útmutatásért felelős irodája 
rámutatott, hogy a felszín alatti vizek minőségére gyakorolt hatások valószínűsége igen 
csekély, ami a hulladéklerakóból származó szivárgások kockázatát illeti (a felszín alatti vizek 
folyásához és az ahhoz kapcsolódó hígulási tényezőhöz képest), valamint figyelembe véve, 
hogy különféle technikai elővigyázatossági intézkedések meghozatalára került sor a 
szennyezés megakadályozására (például a hulladéklerakó szigetelése), ami összhangban áll a 
felszín alatti vizek szennyezés elleni védelméről szóló 80/68/EGK irányelvvel.

A 2006 áprilisában és 2007 júniusában elvégzett környezeti hatástanulmányok (KHT) 
ismertetik a víztartó réteg állapotromlásának megakadályozására irányuló technikai 
elővigyázatossági intézkedések egyes elemeit. A Bizottságnak azonban nincs tudomása olyan 
konkrét adatokról, amelyek mindezt meggyőzően alátámasztják (például a megfigyelések 
adatainak összevetése a természetes háttér-koncentrációkkal), ami azt jelenti, hogy a jelentős 
kockázatok fennállásának csekély valószínűsége puszta feltételezés is lehet. Ezenfelül a 
hulladékengedély 8 évente elvégzett felülvizsgálatát javasolják, miközben a 80/68/EGK 
irányelv 4 évente elvégzett felülvizsgálatokra hivatkozik. A szóban forgó területet továbbá a 
2000/60/EK irányelv (víz keretirányelv) 6. cikkének értelmében az ivóvíz szempontjából 
védett területként kellett volna nyilvántartásba venni, ám a jelek szerint erre nem került sor. 
Ez a jogi kötelezettség összefügg a (felszín alatti) vizek minőségromlásának 
megakadályozásával annak érdekében, hogy csökkenthető legyen az ivóvíz előállításához 
szükséges tisztítás szintje. 

Következtetések

Ezen előzetes észrevételek fényében a Bizottság jelenleg arról érdeklődik az ír hatóságoknál, 
hogy a jelek szerint miért nem készültek tanulmányok a legnagyobb áteresztőképességű 
víztartó övezetekről (kavics), valamint hogy miért nem dolgoztak ki következtetéseket a 
hulladéklerakó alatt húzódó víztartó rétegekkel kapcsolatban ivóvízforrásként történő 
esetleges felhasználásuk fényében, továbbá érdeklődik a felülvizsgálatok elvégzésének 
gyakoriságáról és az ivóvízkészletek védelméről is.

A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot vizsgálatának eredményeiről.

6. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. november 25.

A Bizottság – amint azt a 2008. május 5-i közleményében is jelezte – levélben fordult az ír 
hatóságokhoz (a levél 2008. március 14-én kelt) és tájékoztatást kért arról, hogy miért nem 
készültek tanulmányok a legnagyobb áteresztőképességű víztartó övezetekről (kavics), 
valamint hogy miért nem dolgoztak ki következtetéseket a hulladéklerakó alatt húzódó
víztartó rétegekkel kapcsolatban ivóvízforrásként történő esetleges felhasználásuk fényében, 
továbbá érdeklődött a felülvizsgálatok elvégzésének gyakoriságáról és az ivóvízkészletek 
védelméről is. A levélre 2008. május 22-én érkezett válasz. Ez a közlemény összefoglalja a 
válasz fő pontjait. 
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Az ír hatóságok 2008. május 12-én kelt levelükben megerősítették, hogy az ír EPA 
engedélyekért és útmutatásért felelős irodája 2007. június 18-i jelentésében rámutatott, hogy a 
felszín alatti vizek minőségére gyakorolt hatások valószínűsége igen csekély, ami a 
hulladéklerakóból származó szivárgások kockázatát illeti (a felszín alatti vizek folyásához és 
az ahhoz kapcsolódó hígulási tényezőhöz képest), valamint figyelembe véve, hogy különféle 
technikai elővigyázatossági intézkedések meghozatalára került sor a szennyezés 
megakadályozására (például a hulladéklerakó szigetelése), ami összhangban áll a felszín alatti 
vizek szennyezés elleni védelméről szóló 80/68/EGK irányelvvel.
Az ír hatóságok hangsúlyozzák, hogy az ügyhöz kapcsolódóan az EPA nem végezte el a 
hulladék engedélyezése iránti kérelem kimenetelét eldöntő, jogszabályban előírt eljárást. Ezért 
azt állítják, hogy a Bizottságnak a kérelmek elbírálásának érvényességével kapcsolatos 
aggályai elhamarkodottak és a teljes dokumentációt a kérelmezési eljárás lezárulása után kell 
mérlegelni. Az ír hatóságok emellett jelzik, hogy az EPA nyilvános meghallgatást szervezett, 
ahol lehetőséget biztosítottak arra, hogy résztvevők hangot adjanak kifogásaiknak. E 
meghallgatáson minden tiltakozó, valamint az Európai Parlament Petíciós Bizottságának 
képviselője is megjelent és részt vett. Az engedélyezési eljárás keretében a meghallgatást 
levezető elnöknek jelentést kell készítenie, amit be kell nyújtania az EPA igazgatótanácsához, 
amely a végleges határozat meghozatalakor mérlegelni fogja e jelentést és az ellenvetéseket. 
Az ilyen határozatokat felteszik az EPA weboldalára, és a www.epa.ie/licensing linken 
keresztül minden egyéb vonatkozó dokumentummal együtt mindenki számára elérhetők.  
Ami az engedély érvényességi idejének, illetve a 80/68/EGK irányelv által előírt 
négyévenkénti felülvizsgálatnak a kérdését illeti, az ír hatóságok megerősítették, hogy a 
hulladéklerakás engedélyezéséről szóló 2004. évi rendelet 39. cikke értelmében minden 
hulladéklerakási engedélyt négyévente felül kell vizsgálni.

Végül, az érintett terület – a vízügyi keretirányelv 6. cikkének értelmében – ivóvíz 
szempontjából védett területként történő nyilvántartásba vételének állítólagos elmulasztása 
tekintetében az ír hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy az ügyben érintett, felszín 
alatti víztest szerepel a védett területek jegyzékében, ennélfogva megfelel az irányelv 
előírásainak. Erről az EPA 2005 márciusában értesítette az Európai Bizottságot a 
környezetvédelmi, örökségvédelmi és önkormányzati minisztérium nevében. 

Következtetések

A Bizottság elégedett az ír hatóságoknak a 80/68/EGK és a 2000/60/EK irányelv 
végrehajtásával kapcsolatban adott válaszával. A víztartó rétegek állapotromlásának 
veszélyére vonatkozóan még várni kell a következtetések levonásával addig, amíg az EPA 
igazgatótanácsa végleges határozatot nem hoz az engedélyezési eljárás lezárulására 
vonatkozóan. Ebben a szakaszban a Bizottság nem látja indokoltnak a további vizsgálódást.

7. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

Amint azt korábbi, 2008. és 2009. évi közleményeiben is kifejtette, a Bizottság (2008. 
március 14-én) levelet intézett az ír hatóságokhoz azzal a céllal, hogy érdeklődjön a 
legnagyobb áteresztőképességű víztartó övezetekkel (kavics) kapcsolatos felmérések, 
valamint a hulladéklerakó alatt húzódó víztartó rétegekre vonatkozó következtetések 
hiányáról – ivóvízforrásként történő lehetséges felhasználásuk fényében –, valamint hogy 
tájékoztatást kérjen a felülvizsgálatok gyakoriságáról és az ivóvízforrás védelméről.
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A levélre 2008. május 22-én érkezett válasz. A Bizottság kielégítőnek találta az ír hatóságok 
válaszát a 80/68/EGK irányelv1 végrehajtásához kapcsolódó jogi kérdésekre, a felszín alatti 
vizek egyes veszélyes anyagok okozta szennyezésével szembeni védelmére, valamint a 
2000/60/EK irányelvre2 (vízügyi keretirányelv) vonatkozóan. Ami a víztartó rétegek 
állapotromlásának kockázatát illeti, az ír hatóságok válaszukban hangsúlyozták, hogy a 
Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) az üggyel kapcsolatban még nem fejezte be a 
hulladékengedély iránti kérelem kivizsgálásának jogszabályban előírt eljárását. Továbbá azt is 
kifejtették, hogy a Bizottságnak a kérelmek elbírálása érvényességével kapcsolatos aggályai 
elhamarkodottak, és a teljes dokumentációt a kérelmezési eljárás valamennyi szakaszának 
lezárulása után kell mérlegelni.

2009. október 21-én a tervezőhatóság (An Bord Pleanala) jóváhagyta a hulladéklerakó 
megépítését. Ugyanakkor a szóban forgó hatóság nem rendelkezik hatáskörrel a 
környezetvédelmi kérdésekben. Következésképpen az engedély nem tartalmaz a 
környezetvédelemhez kapcsolódó követelményeket. A hulladékengedély iránti kérelem EPA 
általi elbírálása továbbra is folyamatban van. A legfrissebb információk szerint az ügyben 
várhatóan 2010 júniusában születik határozat.

Következtetések

A hulladéklerakó építésére és üzemeltetésére vonatkozó engedély iránti kérelemmel 
kapcsolatos jogi eljárás jelenleg is folyamatban van az EPA-nál, és egyelőre nem született 
döntés az engedély megadására vagy elutasítására vonatkozóan. Ezért várni kell a víztartó 
rétegek állapotromlása kockázatának felmérésével mindaddig, amíg az EPA testülete az 
engedélyezési eljárás befejeztével meghozza végleges határozatát. 

8. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

Amint azt korábbi, 2008., 2009. és 2010. évi közleményeiben is kifejtette, a Bizottság 2008. 
márciusában levelet intézett az ír hatóságokhoz azzal a céllal, hogy érdeklődjön a legnagyobb 
áteresztőképességű víztartó övezetekkel (kavics) kapcsolatos felmérések, valamint a 
hulladéklerakó alatt húzódó víztartó rétegekre vonatkozó következtetések hiányáról –
ivóvízforrásként történő lehetséges felhasználásuk fényében –, valamint hogy tájékoztatást 
kérjen a felülvizsgálatok gyakoriságáról és az ivóvízforrás védelméről.

A levélre 2008. május 22-én érkezett válasz. A Bizottság elégedett volt az ír hatóságoknak a 
80/68/EGK3 és a 2000/60/EK4 irányelv végrehajtásával kapcsolatban adott válaszával. Ami a 
víztartó rétegek állapotromlásának kockázatát illeti, az ír hatóságok válaszukban 
hangsúlyozták, hogy a Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) az üggyel kapcsolatban még nem 
fejezte be a hulladékengedély iránti kérelem kivizsgálásának jogszabályban előírt eljárását. 
Továbbá azt is kifejtették, hogy a Bizottságnak a kérelmek elbírálása érvényességével 
kapcsolatos aggályai elhamarkodottak, és a teljes dokumentációt a kérelmezési eljárás 
valamennyi szakaszának lezárása után kell mérlegelni.

                                               
1 HL L 20., 1980.1.26, 43–48. o.
2 HL L 327., 2000.12.22., 1–73. o.
3 HL L 20., 1980.1.26., 43–48. o.
4 HL L 327., 2000.12.22., 1–73. o.
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Az EPA 2010. május 27-én hulladékengedélyt adott ki a hulladéklerakóra. A 
hulladékengedély tartalma megfelel a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv1 9. 
cikkében szereplő követelményeknek. A vízi környezet védelme és a vizek állapotromlásának 
elkerülése érdekében az engedély előírja, hogy az engedély jogosultjának további 
fúrólyukakkal, beavatkozási szintekkel és mintavételi eszközökkel megfelelő nyomon 
követést kell kialakítania. Az engedély a kibocsátási határértékeket és a nyomon követés 
gyakoriságát is tartalmazza, és előírja az engedély jogosultja számára, hogy évente végezze el 
a helyi hidrogeológiai viszonyok felülvizsgálatát. A felszíni vizek védelme érdekében 
legalább 10 méteres védősávot kell hagyni a helyi folyóvizek mentén, és az összes kutat és 
fúrólyukat megfelelően szigetelni kell. 

Az EPA hulladéklerakási engedélyében a vízi környezet védelme érdekében jelenleg 
szerepelő követelményeket figyelembe véve, valamint a terület megfelelő kezelése esetén a 
Bizottság nem látja indokoltnak a vízzáró rétegek állapotromlásával kapcsolatos 
aggodalmakat.

9. A Bizottságtól kapott válasz (REV. VI): 2014. január 31.

A petíció benyújtója a petíció újbóli megnyitását kérte annak alapján, hogy bár a Nevitt 
közösségben tervezett hulladéklerakó megvalósítása leállt, a közvetlen közelben, ugyanazon 
térségben tervezett másik hulladéklerakó megkapta a tervezési engedélyt, és hulladékengedély 
iránti kérelem tárgyát képezi. A petíció benyújtója szerint a hulladéklerakó tervezett 
formájában katasztrofális és visszafordíthatatlan környezeti kárt okozhat.

A hulladéklerakók helyéről a tagállamok illetékes hatóságai döntenek.  A Bizottság nem 
avatkozhat bele ezekbe a döntésekbe, feltéve, hogy azok megfelelnek az uniós jog –
különösen a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv (hulladékokra vonatkozó 
keretirányelv)2, a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv3 és az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv (a 
környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv)4 – adott követelményeinek.

A kérdéses hulladéklerakó még tervezési szakaszban van, az engedélyt még nem kapta meg.  
Ebben a szakaszban a Bizottság nem állapíthat meg semmilyen potenciális jogsértést a 
környezeti hatásvizsgálatról szóló és a hulladéklerakókról szóló irányelv tekintetében, sem a 
felszín alatti vizek védelme vagy a hulladéklerakó üzemeltetése terén.

Következtetések

A rendelkezésre álló információ alapján ebben az ügyben a Bizottság szervezeti egységei 
jelenleg nem tudják megállapítani az uniós környezetvédelmi jogszabályok megsértését.

                                               
1 HL L 182., 1999.7.16., 1–19. o.
2 HL L 312., 2008.11.22., 3–30. o.
3 HL L 182., 1999.7.16., 1–19. o.
4 HL L 26., 2012.1.28., 1–21. o.


