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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a Görögországban alkalmazott hulladékgazdálkodási gyakorlatok 
elfogadhatatlanok, ami azt vonja maga után, hogy az országot meg fogják bírságolni minden 
egyes olyan hulladéklerakó miatt, amely nem felel meg az uniós előírásoknak. Ennek 
elkerülése érdekében Görögország sebtében próbál hulladéklerakókat létrehozni Karvunari 
területén, ahol szarvasmarha- és juhtenyésztéssel foglalkoznak, valamint az 
idegenforgalmáról ismert Lefkimi területén. A petíció benyújtója szerint a hulladéklerakók 
létrehozása előtt független környezeti hatásvizsgálatot kell készíteni. Mivel a hulladéklerakók 
létrehozásának költségeit az európai adófizetők pénzéből fizetik, az e célra nyújtott 
finanszírozást a vizsgálat eredményeinek közzétételéig fel kell függeszteni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) megtörtént.

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

A hulladéklerakókat közösségi szinten a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv1

                                               
1 HL L 182., 1999.7.16., 1–19. o.
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szabályozza. Ez az irányelv követelményeket állapít meg a hulladéklerakók kialakítása, 
működése, bezárása és utógondozása tekintetében.

A hulladéklerakókról szóló irányelv I. mellékletében foglaltak szerint a hulladéklerakó 
helyének megválasztásánál az alábbiakkal kapcsolatos követelményeket kell figyelembe 
venni:

a) a hulladéklerakó határának lakó- és üdülőövezetektől, vízi utaktól, felszíni vizektől és más 
mezőgazdasági vagy lakott területektől való távolsága;

b) talajvíz, parti víz vagy környezetvédelmi övezetek előfordulása a területen;

c) a terület földtani és hidrogeológiai adottságai;

d) árvíz-, felszínsüllyedés-, földcsuszamlás- vagy lavinaveszély a területen;

e) a természeti vagy kulturális örökség védelme a területen.

A hulladéklerakó helyének megválasztását és a hulladéklerakó engedélyezésére vonatkozó 
döntést a tagállamok illetékes hatóságainak kell meghozniuk. A hulladéklerakót csak akkor 
lehet engedélyezni, ha a helyszín adottságai fenti követelmények tekintetében arra utalnak, 
hogy a hulladéklerakó nem okoz jelentős környezeti veszélyt.

A veszélyes hulladékokat tároló hulladéklerakókat a 97/11/EK irányelvvel1 módosított, az 
egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
85/337/EGK irányelvnek2 megfelelően környezeti hatásvizsgálatnak is alá kell vetni. Más 
hulladéklerakók esetében akkor végezhetik el a hatásvizsgálatot, ha valószínűleg jelentős 
hatást gyakorolnak a környezetre. Az irányelvet átültető, meglévő görög jogszabályok szerint 
a hulladéklerakó-projektek tekintetében mindig szükség van környezeti hatásvizsgálatra.

A Bizottság birtokában levő információ alapján a Karvunariban található hulladéklerakót 
környezeti hatásvizsgálatot (KHV) követően a 3679/24.9.2003. számú határozattal 
engedélyezték. A Lefkimi területén levő hulladéklerakót illetően ehhez hasonlóan KHV 
elvégzésére került sor, és a projektet a 7293/9.8.1999. számú határozattal engedélyezték. A 
vonatkozó regionális hulladékgazdálkodási tervekben is szerepel mindkét helyszín.

A Bizottság a Szerződés őreként jogi lépéseket tesz bármely tagállammal szemben, ha 
elegendő bizonyíték áll rendelkezésére arról, hogy a közösségi jog megsértése áll fenn. A 
petíció benyújtója által ebben az ügyben közölt információ alapján azonban a Bizottság úgy 
gondolja, hogy mindkét helyszín megfelel a fent említett közösségi jogszabályokban 
megállapított követelményeknek, és ezért nem állapítható meg a közösségi jog megsértése.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. október 26.

Miután különféle panaszosoktól (a petíció benyújtóját is ideértve) kiegészítő tájékoztatás 
érkezett, a Bizottság úgy határozott, hogy jogsértési eljárást indít (2009/4306), és 2009. július 

                                               
1 HL L 175., 1985.7.5, 40–48. o.
2 HL L 73., 1997.3.14, 5–15. o.
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14-én felkérte a Görög Köztársaság kormányát, hogy ismertesse álláspontját az uniós 
jogszabályok állítólagos megsértésével kapcsolatban, valamint küldje el a megfelelő 
kiegészítő dokumentumokat (miként teljesültek az I. mellékletben foglalt követelmények, 
valamennyi szükséges engedélyt kiadtak-e, és tiszteletben tartották-e az arra irányuló 
kötelezettséget, hogy a hulladéklerakóba érkező hulladékot szétválogatják). A Bizottság 
jelenleg végzi a görög hatóságoktól 2009. szeptember 25-én érkezett válasz értékelését.

Ami a görögországi hulladéklerakókkal kapcsolatos problémát illeti, a Bizottság az általános 
helyzetre kíván emlékeztetni, amelyet a 742/2007. számú petíció ismertet.

Mivel a jogsértési eljárást a petíció benyújtójától beérkező panasz nyomán indították el, 
panaszával összefüggésben a petíció benyújtóját tájékoztatni fogják az ügy fejleményeiről. 
Meg kell jegyezni, hogy a jogsértési ügy vonatkozásában 2009. október elején találkozóra 
került sor a Bizottság tisztviselői és a panaszos között.

A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot a szóban forgó ügy további 
fejleményeiről.

5. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

Amint az az előző közleményben áll, a különféle panaszosoktól (köztük a petíció 
benyújtójától) származó információk kézhezvételét követően a Bizottság úgy határozott, hogy 
jogsértési eljárást indít, és felkérte a Görög Köztársaság kormányát, hogy ismertesse 
álláspontját az uniós jogszabályok állítólagos megsértésével kapcsolatban, valamint küldje el 
a megfelelő kiegészítő dokumentumokat. A Bizottság kezdeményező szerepet vállalt az 
ügyben, és 2009. október 14-én találkozott a petíció benyújtójával (panaszosi minőségében), 
2009. november 25-én és 2009. december 8-án pedig a görög hatóságokkal.

2010 . március 31-i és 2010. június 11-i részletes válaszaiban a Bizottság tájékoztatta a 
panaszost, hogy nem állapítható meg az uniós jogszabályok megsértése. 

A Bizottság birtokában levő információ alapján a Karvunariban található hulladéklerakót 
környezeti hatásvizsgálatot (KHV) követően a 3679/24.9.2003. számú határozattal 
engedélyezték. A Lefkimi területén levő hulladéklerakót illetően ehhez hasonlóan KHV
elvégzésére került sor, és a projektet a 7293/9.8.1999. számú határozattal engedélyezték. A 
vonatkozó regionális hulladékgazdálkodási tervekben is szerepel mindkét helyszín. Ezenkívül 
konzultáltak a nyilvánossággal, lehetőséget nyújtva számukra mindkét helyszínre vonatkozó 
észrevételeik benyújtására. Emlékeztetni kell, hogy a 85/337/EGK irányelv1 értelmében a 
tagállamok felelősek annak meghatározásáért, hogy kell-e hulladéklerakót nyitni, illetve az 
alkalmas helyszín kiválasztásáért. Ezenkívül a Bizottság csak akkor vizsgálhatja meg egy 
KHV tartalmát, ha egy tagálla m nyilvánvaló értékelési hibát követett el2, ez a helyzet pedig 
jelen esetben nem áll fenn.

A Karvunariban található hulladéklerakót illetően a görög hatóságok dokumentációt 
nyújtottak be, amelyben bizonyítják, hogy a hulladéklerakó teljes mértékben megfelel az 
                                               
1 HL L 175., 1985.7.5, 40–48. o.
2 Más tanulmányok megléte, amelyek következtetései nem azonosak a KHV-éival, nem jelent nyilvánvaló 
értékelési hibát.
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uniós jogszabályokban foglalt követelményeknek (a hulladéklerakóba érkező hulladékot 
szakszerűen ellenőrzik, a beérkezéskor nyilvántartás készül, a hulladéklerakóban 
ellenőrzéseket végeznek, a csurgalékvizet megfelelően, szivárgás nélkül kezelik, a panaszos 
által említett csövet, amely a hulladéklerakón kívül végződött, az építkezés alatt használták, 
mára azonban bezárták). A hulladéklerakó valóban 2009 januárjában érvényes működési 
engedély nélkül és az uniós jogszabályokat megsértve kezdte meg működését. Ez a 
szabálytalanság azonban az engedély kiadásával (2009. április 10.) orvosolva lett. 

Ahogy az korábban említésre került, a Lefkimiben található hulladéklerakóval kapcsolatosan 
KHV-t végeztek (a tanulmány megemlítette, hogy a területen folyók vannak) és a projektet a 
7293/9.8.1999 határozattal engedélyezték. Ezenkívül a görög hatóságok elegendő adatot 
nyújtottak be annak bizonyítására, hogy a talajvíz – amelyre a hulladéklerakó építési
munkálatai során bukkantak – nem egy „földfelszín alatti tó” meglétét tárta fel, ahogyan azt a 
panaszos állítja, hanem az a hulladéklerakó alatt lévő agyag által visszatartott esővíznek 
tudható be (az agyag egyik jellemző tulajdonsága a víz át nem eresztő képessége). 

A hulladéklerakó nem kezdte meg működését, ezért a Bizottság e pillanatban nem tudja 
ellenőrizni, hogy működése teljes mértékben megfelel-e az EU környezetvédelmi 
jogszabályaiban meghatározott előírásoknak. 

Végezetül meg kell jegyezni, hogy az ügy már több alkalommal a Görög Államtanács elé 
került. Ezidáig a Görög Államtanács határozatai mindig a két hulladéklerakó működtetője 
javára határoztak. További vizsgálatok azonban még függőben vannak. 

Az üggyel jelenleg nemzeti igazságszolgáltatási szinten foglalkoznak. A Bizottság ennek 
ellenére megvizsgálta az ügyet, és arra a következtetésre jutott, hogy a Karvunariban található 
hulladéklerakó engedélyezése kivételével – ami azonban a megfelelő engedély 2009. áprilisi 
kibocsátásával megoldódott – nem állapítható meg az EU környezetvédelmi jogszabályainak 
megsértése.

6. A Bizottságtól kapott válasz (REV III): 2012. április 20.

A petíciót a Petíciós Bizottság 2011. decemberi ülésén megvitatta. Tekintve, hogy a petíció 
benyújtója a mai napig nem szolgált új információkkal, a Bizottság csak korábbi válaszait 
tudja megismételni. Emellett a Bizottság szeretne néhány, a petíció benyújtója által említett 
pontokban kiegészítő magyarázatot adni. 

a) a Karvunariban található hulladéklerakó

- Nyilvános konzultáció
A petíció benyújtójának állítása szerint nem került sor az egyes projektek környezeti 
hatásvizsgálatáról szóló 2011/92/EK irányelv1 által előírt nyilvános konzultációra. E 
kötelezettségnek azonban eleget tettek, amire a Bizottság négy példát is tud hozni: 

- február 5-én Igumenitsában került sor egy találkozóra, ahol az epiruszi régió 
hulladékgazdálkodásával foglalkozó tanulmányról tárgyaltak. A találkozón az érintett városi 
önkormányzatok és prefektúrák, illetve a sajtó képviselői vettek részt;

                                               
1 HL L 26, 2012.1.28.
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- augusztus 5-én a theszprotíai prefektúra a nyilvánosság elé bocsátotta az előzetes környezeti 
hatásvizsgálatot; az erre vonatkozó értesítés szintén megjelent a napilapokban;
- augusztus 5-én a prévezai prefektúra tanácsának titkársága tájékoztatta a lakosságot, hogy az 
epiruszi régió kedvező véleményt adott az előzetes környezeti hatásvizsgálatról; 
- november 29-én a prévezai hatóságok meghívták a lakosságot a környezeti hatásvizsgálattal 
foglalkozó találkozóra. 

A fenti – nem kimerítő – felsorolás igazolja, hogy a nyilvános konzultációra vonatkozó 
előírás teljesült. 

Arra is emlékeztetni kell továbbá, hogy a 2011/92/EK irányelv egyszerűen nyilvános 
konzultációs kötelezettséget ír elő, de az ott megfogalmazott vélemény pusztán konzultatív 
jellegű. Amennyiben a helyi társadalom elutasítja vagy egyes hatóságok kedvezőtlen 
véleménnyel illetik a projektet, ez nem jelenti a jogszabály megsértését, tekintve, hogy nem 
kötelező erejű konzultációs eljárásról van szó. 

- A környezeti hatásvizsgálat:

Az elkészült és a nyilvánosság elé bocsátott környezeti hatásvizsgálat megfelel a 2011/92/EK 
irányelvben meghatározott feltételeknek, de még a 99/31/EK irányelv I. mellékletében a 
hulladékokkal kapcsolatosan előírt feltételeknek is (amely melléklet felsorolja mindazon 
elemeket, amelyeket figyelembe kell venni egy hulladéklerakó helyszínének kiválasztása 
során).

Jelen esetben a hulladékkezelés regionális tervezése 2003. július 15-én lezárult, amelynek 
eredményeként javaslatot tettek a hulladéklerakó kialakítására legalkalmasabb helyszínre. 
Megjegyzendő, hogy a javaslatot az e célra felállított bizottság egyhangúlag fogadta el.

A projekt környezetvédelmi értékelési eljárása ezt követően kezdődött. Az előzetes értékelés 
(hiv.sz.: 3014/31.7.2003) áttekintette a megvizsgált főbb alternatívákat és – döntésének főbb 
indokait megnevezve – egy megyeközi hulladéklerakó megépítésének helyszíneként
„Karvunari keleti részét” javasolta. Végezetül az epiruszi régió tanácsának főtitkársága 
(hiv.sz.: 3679/24.9.2003) jóváhagyta a projekt környezetvédelmi feltételeit.

Megjegyzendő, hogy a 2011/92/EK irányelv 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. Mindez a nemzeti hatóságok 
hatáskörébe tartozik.  E szabály alól egyetlen kivételt az az eset jelenti, amikor a tagállam az 
értékelés során nyilvánvaló hibát követ el. Ugyanakkor jelen esetben nem lehet megállapítani 
nyilvánvaló hiba elkövetését, hiszen az uniós jog nem írja elő a tagállamok számára egyedi 
értékelések elvégzését vagy a mintavételt, amennyiben a KHV teljesíti a 2011/92/EK irányelv 
szerinti kötelezettségeket. A fenti esetben is erről van szó, minthogy a fenti vizsgálat említést 
tesz projektek közvetlen és közvetett hatásait az emberek, az állat- és növényvilág, a talaj, a 
víz, a levegő, az éghajlat és a táj, az anyagi javak és a kulturális örökség, valamint e tényezők 
kölcsönhatása vonatkozásában.

Végezetül emlékeztetni kell arra, hogy nem minősül nyilvánvaló értékelési hibának az, ha a 
környezeti hatásvizsgálatban megfogalmazottaktól eltérő következtetésekre jutó vizsgálatok is 
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léteznek. 

Ezenkívül a hulladéklerakó és a lakóövezet közötti minimális távolságra vonatkozó kifogást 
illetően megjegyzendő, hogy az uniós jog nem rendelkezik ilyen minimális távolságról. 

- A csurgalékvíz szivárgása:

A petíció benyújtója által megfogalmazott kifogások egyike a csurgalékvíz szivárgására és 
egy olyan cső meglétére vonatkozott, amely közvetlenül a hulladéklerakón kívüli területre 
vezetett.

Ami e csövet illeti, egy 2009. október 13-i jelentés megállapította, hogy semmilyen folyékony 
anyag szivárgása nem észlelhető, illetve hogy a csövet megszüntették (cementtel betömték). 
Emellett a környezetvédelmi feltételeket jóváhagyó határozat konkrét intézkedéseket 
tartalmaz a hulladéklerakó záróréteggel való ellátása, valamint a csurgalékvíz gyűjtése és 
kezelése tekintetében. A hulladéklerakó telep szerkezetét illetően megjegyzendő, hogy a 
vízzáró réteg kialakításának köszönhetően ezidáig nem észleltek semmilyen csurgalékvíz-
szivárgást. Sőt, a csurgalékvíz mindennemű szivárgásának elkerülése végett egy vészhelyzeti 
tervet is elkészítettek. Végezetül ellenőrzési és felügyeleti eljárásokról, illetve szükség esetén 
felújítási/javítási munkálatokról is rendelkeztek.

- A hulladéklerakó működése:

A hulladéklerakó üzemelését, valamint a hulladékok és a hulladéklerakókra vonatkozó 
irányelvek tiszteletben tartását illetően megjegyzendő, hogy a jogsértési eljárás során a görög 
hatóságok a szabályos működést tanúsító megfelelő dokumentációt nyújtottak be a 
Bizottságnak. A hulladéklerakóra szállított hulladékok megfelelő ellenőrzése folyik, 
nyilvántartást vezetnek, a lerakó védelem és őrizet alatt áll annak megelőzése érdekében, 
hogy a lakosok vagy a magánvállalkozások – a hulladékszelektálási kötelezettségeket 
megsértve – ne hordják oda hulladékaikat, emellett az újrahasznosítási kötelezettség is 
megvalósul azzal, hogy egy újrahasznosító vállalkozással szerződéseket kötöttek. A petíció 
benyújtója által 2012 márciusában benyújtott kiegészítő dokumentumból ugyanakkor fény 
derül arra, hogy a hulladéklerakó megfelelő működésével kapcsolatosan felmerültek bizonyos 
problémák. A Bizottság ezért újabb vizsgálatot fog indítani és kérni fogja a görög hatóságokat 
az ügy tisztázására, hogy meghozzák a szükséges intézkedéseket és a hulladéklerakó újból az 
uniós környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően működjön. 

- Az engedély megléte:

A Bizottság arra is szeretne emlékeztetni, hogy a hulladéklerakó 2009 januárjában érvényes 
engedély nélkül kezdte meg működését, így megállapítható, hogy akkor megsértették az EU 
környezetvédelmi jogszabályait. A nem veszélyes szilárd hulladékok tárolására vonatkozó 
engedély 2009. április 10-i megadásával azonban e jogsértés megszűnt. Azaz olyan „múltbeli 
jogsértésről” van tehát szó, amely okafogyottá vált. Emlékeztetőül: az Európai Bíróság C-
276/99 sz. határozatában kimondja, hogy „az eljárás (...) arra irányul, hogy az ellenszegülő 
tagállam változtasson magatartásán és nem pedig arra, hogy elvont módon megállapítson egy 
múltbéli szabálytalanságot”.
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b) a Lefkimiben található hulladéklerakó

Az előző szakaszban leírt megállapítások (például a nyilvános meghallgatás konzultatív 
jellege) a Lefkimiben található hulladéklerakóval kapcsolatosan ugyanúgy érvényesek. 

Először is meg kell jegyezni, hogy a Görög Államtanács két alkalommal hozott intézkedést az 
ügyben: elsőként a projekt visszavonására irányuló kérelmet, a második esetben pedig az 
építési munkálatok elvégzésének felfüggesztését utasította el. Megjegyzendő, hogy további 
ügyek is folyamatban vannak az Államtanács előtt. 

A nyilvános konzultációs eljárásra vonatkozó előírások rendben teljesültek. A prefektúra 
tanácsa 1998. november 18-án a nyilvánosság elé bocsátotta a Korfu sziget déli részén 
létrehozandó hulladéklerakóra vonatkozó környezeti hatásvizsgálatot. 1998 . december 4-én 
hét magánszemély emelt kifogást az ügyben. Ugyanakkor – két értesítés (1999. február 11-én 
és 1999. március 9-én), illetve egy erről szóló újságcikk (1999. április 28-án) ellenére – senki 
más nem nyilvánított véleményt. Így a hatásvizsgálatot 1999. szeptember 7-én elfogadták. 
Elmondható tehát, hogy a nyilvánosságot megkérdezték, és volt lehetőség a lakossági 
vélemények kifejtésére. Azaz az uniós jogszabályokból adódó kötelezettségeknek 
megfeleltek.

Ezenkívül a környezeti hatásvizsgálat megfelel a 2011/92/EK irányelvben meghatározott 
valamennyi feltételnek, de még a 99/31/EK irányelv I. mellékletében előírt feltételeknek is 
(amely melléklet felsorolja mindazon elemeket, amelyeket figyelembe kell venni egy 
hulladéklerakó helyszínének kiválasztása során).

Végezetül meg kell azt is jegyezni, hogy a környezetvédelmi előírások 2009. december 31-én 
hatályukat veszítették. A megújításukra irányuló eljárást 2009 augusztusában kezdték meg, és 
ennek lezárultával a hulladéklerakó megkaphatja a működési engedélyt.

2009 . június 15-én a görög hatóságok a „Szemétlerakó építése és az illegális szemétlerakók 
helyreállítása (Ión-szigetek régiója)” című, C(2002)4705 számú határozat módosítására 
irányuló kérést nyújtottak be, azzal a céllal, hogy új határidőt szabjanak ki a projekt építési 
munkálatainak befejezésére. A Bizottság kérésére a görög hatóságok 2009. október 7-én és 
2009. november 25-én kiegészítő információkat nyújtottak be a Bizottság szolgálataival tartott 
technikai ülésen. Minthogy a kért határidő és a környezetvédelmi feltételek lejárata küszöbön 
állt, a Bizottság szolgálatai felkérték a görög hatóságokat, hogy nyújtsanak be egy aktualizált 
kérelmet, amely tartalmazza az új határidőt, a jóváhagyott környezetvédelmi feltételeket és a 
határozat I. mellékletében meghatározott egyedi feltételek frissített szövegét. 2010 . május 31-
én a nemzeti hatóságok benyújtották az aktualizált kérelmet, amely tartalmazza a 
projektmunkálatok és kiadások befejezésének új határidejét (2010. december 31.), a 
költségvetés és a kohéziós alapból származó támogatás összegét nem befolyásoló módosított 
pénzügyi tervet, illetve az egyedi feltételek frissített szövegét. 2010 . július 22-én a görög 
hatóságok benyújtották a jóváhagyott (aktualizált) környezetvédelmi előírásokat, amelyek 
2016. december 31-ig érvényesek (lásd a 2011. január 13-i C(2011)169 sz. jóváhagyott 
határozatot). 

A Karvunari hulladéklerakó jóváhagyása és megépítése során tiszteletben tartották az uniós 
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jogszabályokat. A közelmúltban észlelt bizonyos működési zavarokra tekintettel azonban a 
Bizottság úgy határozott, hogy kapcsolatba lép a görög hatóságokkal annak érdekében, hogy 
beszerezze az ügy tisztázásához szükséges információkat. 

A Lefkimiben található hulladéklerakót illetően csak abban az esetben lehetne megállapítani 
jogsértést, ha a lerakó most kezdené meg működését, és a működés az EU környezetvédelmi 
jogszabályaiban meghatározott előírásokat sértő módon folyna. 

7. A Bizottságtól kapott válasz (REV IV): 2013. április 30.

A Petíciós Bizottság 2013. január 21-i ülésén elmondottakat követően a Bizottság megerősíti, 
hogy új (2012/2208. sz.) jogsértési eljárást indított, és az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 258. cikke értelmében 2013. január 25-én felszólító levelet küldött a Görög 
Köztársaságnak. A hulladéklerakó valóban felvet bizonyos üzemeltetési problémákat, illetve 
nem tesz eleget a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK és a hulladékokról szóló 2008/98/EK 
irányelvekben előírt kötelezettségeknek.

Az ülésen a petíció benyújtója azt is megerősítette, hogy a Korytiani hulladéklerakó már 
elérte a telítettségi szintet, és a korábban oda szállított hulladékokat is a Karvunari 
hulladéklerakóba irányítják.  A Korytiani hulladéklerakó valóban kapott közösségi támogatást 
az „Epirusz 2000–2006” program keretében, nevezetesen a 699 757,59 eurós összeget elérő 
bejelentett közkiadásból 559 814,07 eurót az ERFA támogatása tett ki. Maga a támogatás 
egyébként inkább eszközbeszerzésre, és kevésbé a hulladéklerakó előkészítő munkálataira 
(azaz az áram- és telefonhálózat kibővítésére és néhány előkészítő munkára) irányult.

Amint a görög hatóságok által a felszólító levélre adott válasz megérkezik, a Bizottság 
ellenőrizni fogja, hogy a görög hatóságok megtették-e a szükséges intézkedéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy a Karvunari hulladéklerakó az 1999/31/EK és a 2008/98/EK 
irányelvekben rögzített előírásoknak megfelelően üzemeljen.

A Bizottság a Korytiani hulladéklerakóval kapcsolatos kérdések további tisztázása céljából is 
kapcsolatba fog lépni a görög hatóságokkal.

8. A Bizottságtól kapott válasz (REV V): 2013. október 30.

A görög hatóságok a felszólító levélre adott válaszukban elismerték, hogy vannak problémák 
a Karvunari hulladéklerakó működésével kapcsolatosan (például a csurgalékvíz és a biogáz 
kezelését illetően). A görög hatóságok szerint e problémák nem tervezési vagy építési 
hibákból következnek, sokkal inkább közvetlenül a hulladéklerakó rossz működtetéséhez 
kapcsolódnak. Mindezen problémák kiküszöbölése érdekében a hatóságok már számos 
intézkedést hoztak, amelyek – véglegesítésüket követően – lehetővé fogják tenni, hogy a 
hulladéklerakó az uniós környezeti jogszabályok előírásainak megfelelően működjön. A 
környezetvédelmi ellenőrök által a legutóbb, 2013 februárjában végzett vizsgálat eredményei 
alapján úgy tűnik, hogy még ha a teljes megfelelés még nem is következett be, némi javulás 
már megfigyelhető.

Ami a Korytiani hulladéklerakót illeti, a görög hatóságok tájékoztatták a Bizottságot, hogy 
annak élettartamát eredetileg 4 évben állapították meg. Azonban amiatt, hogy csak az a) 
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szakaszt sikerült megvalósítani, a hulladéklerakó már 2 év alatt elérte a telítettségi szintet. Ma 
már a korábban a Korytianiba szállított hulladékokat is a Karvunari hulladéklerakóba 
irányítják. Ezen átirányítást az epiruszi régió kormányzója („Περιφερειάρχηςˮ), az illetékes 
miniszter, valamint a Karvunari hulladéklerakót üzemeltető hatóság (a 2012. június 26-i 
12/26-6-12. sz. határozatban) hagyta jóvá.

Következtetés

A Bizottság folytatni fogja a Karvunariban található hulladéklerakó előírásoknak való 
megfelelése érdekében elvégzendő munkálatok alakulásának vizsgálatát és – amennyiben az 
szükségesnek bizonyul – nem fog habozni a jogsértési eljárás megindításában.

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

Ahogyan az az előző tájékoztatásban is szerepel, a görög hatóságok elismerték, hogy vannak 
problémák a Karvunari hulladéklerakó működésével kapcsolatosan (például a csurgalékvíz és 
a biogáz kezelését illetően).  A tapasztalt problémák orvoslása érdekében a görög hatóságok 
egy tudományos bizottságot állítottak fel.  Ez a bizottság egy jelenésben foglalta össze, hogy 
milyen intézkedéseket kell meghozni annak érdekében, hogy a hulladéklerakó az uniós 
környezetvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően működjön.

A Bizottság 2014. február 24-én úgy határozott, ismét kapcsolatba lép a görög hatóságokkal, 
hogy fel tudja mérni az említett intézkedések végrehajtásának jelenlegi állását, valamint azt, 
hogy a hulladéklerakó immár az uniós környezetvédelmi jogszabályok előírásainak 
megfelelően működik-e.

Következtetés

A Bizottság jelenleg is várja a görög hatóságok válaszát a 2014. február 24-i levélre, és 
továbbra is figyelemmel kíséri a Karvunariban található hulladéklerakó előírásoknak való 
megfelelése érdekében elvégzendő munkálatok alakulását.  Amennyiben elégtelennek találja 
az eddig meghozott intézkedéseket, a Bizottság minden szükséges lépést meg fog tenni, 
ideértve a jogsértési eljárás továbbvitelét is.

10. A Bizottságtól kapott válasz (REV VII): 2014. október 31.

A görög hatóságok 2014. szeptember 25-én válaszoltak a Bizottság 2014. július 18-i levelére, 
és tájékoztatást adtak a Karvunari hulladéklerakó szabályos működésének biztosítása céljából 
hozott intézkedésekről. Az epiruszi régió hatóságainak két legutóbbi, 2014. szeptember 9-i és 
15-i ellenőrzése alapján megállapítható, hogy megtörténtek azok a munkálatok, amelyekre 
szükség volt a hulladéklerakó szabályos működéséhez. Az ellenőrzésről szóló jelentések 
szerint a hulladéklerakó működése immár megfelel a környezetvédelmi jogszabályok 
előírásainak, mivel minden korábban azonosított hiányosságot és problémát orvosoltak.

Következtetés

A két legutóbbi helyszíni ellenőrzés alapján a hulladéklerakó működése immár megfelel az 
EU környezetvédelmi jogszabályainak. A hulladéklerakó üzemeltető hatósága felelős azért, 
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hogy a jövőben felügyelje a megfelelő működést, és meghozza azokat az intézkedéseket, 
amelyeket szükségesnek tart a jövőben esetleg jelentkező újabb problémák orvoslása céljából.


