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Tárgy: Panagiotis Bouras görög állampolgár által a Megalopoli városi tanács 
nevében benyújtott 0978/2008. számú petíció a hulladékok 
hulladéklerakókban történő átvételének uniós kritériumai és eljárásai 
alkalmazásának egy, a görögországi Peloponnészoszon található Megalopoli 
közelébe tervezett hulladéklerakó kialakításával kapcsolatosan a görög 
hatóságok által történő elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki a görögországi Peloponnészoszon található Megalopoli 
polgármestere, azokat a körülményeket kifogásolja, amelyek annak az engedélynek a kiadása 
következtében alakultak ki, amelyet a görög környezetvédelmi minisztérium 2008 januárjában 
adott ki a görög DEI áramszolgáltató vállalatnak ahhoz, hogy azbeszttartalmú építőanyagok 
lerakására alkalmas hulladéklerakót alakítson ki. Ezen engedély tárgya, nevezetesen az 
„azbeszthulladék”, azóta „ipari és egyéb hulladékra” változott, és a petíció benyújtója 
rámutat, hogy ez ellentétes az 1999/31/EK irányelv 16. cikke és II. melléklete alapján a 
hulladékok hulladéklerakókban történő átvételének kritériumairól és eljárásairól szóló 
2003/33/EK tanácsi határozattal, amelynek értelmében azok a hulladéklerakók, amelyek 
azbeszttartalmú építőanyagot vagy egyéb azbeszthulladékot fogadnak, csak olyan 
azbeszttartalmú építőanyagot és egyéb azbeszthulladékot vehetnek át, amelyek erre 
alkalmasak, és a hulladék kötött azbeszten kívül nem tartalmazhat egyéb veszélyes anyagokat. 
A petíció benyújtója ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy szólítsa fel az illetékes 
görög hatóságokat azon környezetvédelmi jogok betartásának biztosítására, amelyeket a 
Megalopoliban és annak környezetében lakók számára a közösségi jogszabályok elismernek. 

2. Elfogadhatóság
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Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. december 1. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

A Bizottság a petíció értékelése során nem csupán a 99/31/EK irányelv, hanem az egyes köz-
és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, a 97/11/EK1 és a 
2003/35/EK2 irányelvek által módosított 85/337/EGK irányelv megsértését is vizsgálta3. 

A 99/31/EK irányelvet a görög jogba átültető jogalkotási keret ténylegesen előírja, hogy 
mielőtt az üzemeltető egy hulladéklerakó üzemeltetési engedélye iránt folyamodna, meg kell 
szereznie a környezetvédelmi feltételeket jóváhagyó határozatot. A környezetvédelmi 
feltételeket jóváhagyó határozat kiadása a 85/337/EGK irányelvet a görög jogba átültető 
rendelkezéseknek megfelelően történik.

A rendelkezésre álló információkból kitűnik, hogy a szóban forgó projekt esetében a 
környezetvédelmi értékelési eljárás megkezdődött. Az illetékes minisztérium a projekt 
előzetes környezetvédelmi értékelését elfogadta. Márpedig ezen értékelés elfogadása olyan 
előzetes szakasz, amely nem jár jogilag kötelező erejű következményekkel. A kivitelezőnek 
ugyanis el kell készíttetnie a környezetvédelmi hatásvizsgálatot, és azt a nyilvánosság és az 
érintett hatóságok rendelkezésére kell bocsátania. Ezek után az illetékes hatóság meghozza 
végleges döntését.

Mivel az értékelési és engedélyezési eljárás egyelőre előzetes szakaszban van, a Bizottság 
megítélése szerint nincs mód a 85/337/EGK irányelv és következésképpen a 99/31/EK 
irányelv megsértésének megállapítására sem.

Következtetés

A Bizottság megállapítja, hogy e szakaszban nem áll fenn a közösségi környezetvédelmi 
szabályozás megsértése. 

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. december 9.

A Bizottság 2008-ban már megvizsgálta az említett petíciót; a projektre vonatkozó környezeti 
hatásvizsgálati eljárást ekkor indították el, illetve az illetékes miniszter ekkor már elfogadott 
egy előzetes környezeti értékelést. Márpedig ezen értékelés elfogadása csupán olyan előzetes 
szakaszt jelent, amely nem vált ki kötelező erejű joghatásokat. Ilyen hatásokat kizárólag az 
illetékes miniszter által elfogadott környezeti hatástanulmány válthat ki. 

A Bizottság szolgálatai mindezidáig nem kaptak tájékoztatást a görög hatóságoktól egy ilyen 
környezeti hatástanulmány elfogadásáról, ezért, amennyiben a vizsgálati és engedélyezési 
eljárás még mindig előzetes szakaszban tart, a Bizottság véleménye szerint továbbra sem 
állapítható meg az Unió környezetvédelmi jogának megsértése. 

A Bizottság emellett hangsúlyozni kívánja, hogy 2009. szeptember 10-én a C-286/08. sz. 
ügyben4, a Bíróság elítélte Görögországot amiatt, hogy az nem fogadott el az Unió 

                                               
1 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
2 HL L 73., 1997.3.14., 5. o.
3 HL L 156., 2003.6.25., 17. o.
4 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
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jogszabályi előírásainak megfelelő veszélyeshulladék-kezelési tervet, továbbá mert nem 
hozott létre integrált és megfelelő veszélyeshulladék-ártalmatlanító hálózatot.

Ellenkérelmében a Görög Köztársaság az említett lerakót a létrehozandó lerakók közé sorolta. 
Az ilyen, veszélyes hulladék tárolására alkalmas lerakók megépítésére azért van szükség, 
hogy Görögország megfeleljen a Bíróság ítéletének. 

A hulladék lerakóban való elhelyezése olyan hulladékkezelési módszer, amely a 99/31/EK 
irányelv rendelkezéseinek hatálya alá tartozik (engedély, hulladékátvétel, ellenőrzés és 
megfigyelés a működési fázisban, lezárás és utógondozás). Nem jelenti a jogszabályok 
megsértését az, ha más hulladékkezelési módszereket részesítenek előnyben. A 
hulladékkezelésre vonatkozó irányelvek (2006/12/EK és 99/31/EK) lehetséges megsértése 
különösen attól függ, hogy milyen módon üzemeltetik a létesítményt, azaz hogy az 
üzemeltetés megfelel-e az uniós környezetvédelmi jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek.

Ennek megfelelően a hulladéklerakók építését a 85/337/EGK irányelv értelmében környezeti 
hatástanulmánynak kell felmérnie. Az irányelv azt azonban nem teszi lehetővé a Bizottság 
számára, hogy fellépjen a projekt célszerűsége vagy elhelyezkedése tekintetében, vagy 
tartalmilag ellenőrizze a hatásvizsgálatot és a jóváhagyott környezeti jellemzőket (kivéve azt 
az esetet, amikor a tagállam az értékelés során nyilvánvaló hibát követ el). Mindez a tagállami 
hatóságok hatáskörébe tartozik.

A Bizottság rendelkezésére álló információk szerint az említett projektre vonatkozó 
környezeti hatásvizsgálati eljárást megindították. Az illetékes miniszter már jóváhagyott egy 
előzetes hatástanulmányt. Ez a jóváhagyás azonban csupán egy előzetes szakaszt jelent az 
eljárásban, és nem vált ki kötelező erejű joghatásokat. Ezt követően ugyanis környezeti 
hatástanulmányt kell készíteni, amelyet nyilvános konzultációra kell bocsátani. Amint ez a 
szakasz befejeződik, az illetékes hatóság feladata a környezeti hatástanulmány elfogadására 
vagy elutasítására vonatkozó végleges határozat meghozatala. Ebben az esetben ez minden jel 
szerint még nem történt meg. 

Emiatt jelenleg nem állapítható meg az uniós jogszabályok megsértése. 

A Bizottság nyomon fogja követni az ügy alakulását, és várja a hatástanulmány görög 
hatóságok általi elfogadását, hogy ezt követően ellenőrizhesse a szóban forgó projekt uniós 
környezetvédelmi joggal való összeegyeztethetőségét.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV II): 2011. december 19.

A Petíciós Bizottság 2011. szeptember 8-i ülésén az egyik képviselő tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy az említett projekt környezeti vonatkozásait 2011. július 5-én közös 
miniszteri határozat hagyta jóvá. 

A Bizottság szolgálatai egy 2011. szeptember 14-i athéni találkozón haladéktalanul felvetették 

                                                                                                                                                  
bin/form.pl?lang=el&lango=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docjo=docjo&docop=docop&docor=docor&docj=do
cj&docrequire=&numaff=C-286/08&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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a kérdést a görög hatóságoknak. A 2011. július 5-i közös miniszteri határozat (200969/05-07-
2011) elemzéséből kitűnik, hogy a görög hatóságoknak bizonyos további pontosításokkal kell 
szolgálniuk. A 99/31/EK irányelv (hulladékkezelés) 9. cikke értelmében ugyanis a 
hulladéklerakó engedélyezésekor meg kell határozni a hulladéklerakó kategóriáját. A 
miniszteri határozat azonban nem tartalmazza, hogy a szóban forgó hulladéklerakó veszélyes 
hulladék, nem veszélyes hulladék vagy inerthulladék fogadására szolgál-e. 

A Bizottság ezért úgy döntött, felszólítja a görög hatóságokat nem csak arra, hogy 
ellenőrizzék, melyik kategóriába tartozik a hulladéklerakó, hanem arra is, hogy 
gondoskodjanak a helyi hatóságok és lakosok bevonására irányuló tájékoztatási és 
konzultációs eljárás megfelelő végrehajtásáról, és a 99/31/EK irányelv I. mellékletében 
szereplő, az egyes hulladéklerakó-típusokra vonatkozó általános (elsősorban a gázok 
ellenőrzésével kapcsolatos) követelmények betartásáról. 

Következtetés

A Bizottság a következőket ellenőrzi: a) mely kategóriába tartozik a hulladéklerakó; b) 
megfelelően értesítették-e a helyi hatóságokat és a projekt által érintett személyeket, illetve 
konzultáltak-e velük; c) születtek-e intézkedések a 99/31/EK irányelv I. mellékletében 
szereplő, az egyes hulladéklerakó-típusokra vonatkozó általános (elsősorban a gázok 
ellenőrzésével kapcsolatos) követelmények betartása érdekében. A Parlamentet tájékoztatni 
fogják a fejleményekről.

6. A Bizottságtól kapott válasz (REV. III): 2012. május 30.

Az előző közleményben említetteknek megfelelően a Bizottság egy alkalommal kapcsolatba 
lépett a görög hatóságokkal, hogy tisztázzák a kérdéses projektet. Az említett hatóságok 
válasza értelmében az 1999/31/EK irányelv és az 1999/31/EK irányelv1 16. cikke és II. 
melléklete alapján a hulladékok hulladéklerakókban történő átvételének kritériumairól és 
eljárásairól szóló 2003/33/EK tanácsi határozat 2.3.3. pontja szerint az azbeszttartalmú 
építőanyagokat és más azbeszttartalmú hulladékot át lehet venni nem veszélyes hulladékok 
fogadására kijelölt hulladéklerakókban összhangban a 99/31/EK irányelv 6. cikke 
c) pontjának iii. alpontjával. A görög hatóságok ezért úgy vélik, hogy a 2011. július 5-i közös 
miniszteri határozatban említett hulladékok elhelyezhetők a kérdéses hulladéklerakóban.  
Mindeközben a hatóságok nem közölték a Bizottsággal azokat a szükséges tényeket, amelyek 
bizonyítják, hogy a tervezett hulladéklerakó ténylegesen az uniós környezetvédelmi 
jogszabályok értelmében vett „nem veszélyes hulladékok fogadására kijelölt hulladéklerakók” 
kategóriájába tartozik, mivel csak arról adtak tájékoztatást, hogy a hulladéklerakó kategóriáját 
a hulladéklerakó működési engedélyéről szóló határozat fogja rögzíteni, amelyet a görög 
jogszabályoknak megfelelően az építkezési munkálatok elvégzése után, de a működés 
megkezdése előtt állítanak ki. E határozatot tehát még nem hozták meg.  

Ennek alapján a Bizottság nem rendelkezik azokkal a szükséges információkkal, amelyek 
garantálnák, hogy a kérdéses hulladéklerakó nem veszélyes hulladékok fogadására kijelölt 
hulladéklerakó lenne (a miniszteri határozat megállapítja, hogy a hulladéklerakó „elsősorban 
azbeszthulladékot” fogad, ami azt sugallja, hogy adott esetben fogadhat más, meg nem 

                                               
1

HL L 11., 2003.1.16., 27-49. o.
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határozott hulladékokat is). A lerakó által fogadható egyéb hulladékok jellegével kapcsolatos 
bizonytalanság kételyt ébreszt a tekintetben is, hogy megfelelő-e a nyilvánosság tájékoztatását 
és a vele való konzultációt szolgáló eljárás. 

A Bizottság a fenti kérdések tisztázása és a petíció benyújtóinak 2011. december 8-i levelében 
közölt bizonyos tények (például a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és 
csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelv1 esetleges megsértése) figyelembevétele érdekében 
már a görög hatóságokkal másodszorra is felvette a kapcsolatot. 

Végül a görög hatóságok válasza lehetővé tette a harmadik pont, azaz a gázok ellenőrzésével 
kapcsolatban tervezett intézkedések tisztázását. A hulladéklerakóban a jövőben elhelyezésre 
kerülő hulladékfajtából nem keletkezik gáz. Másrészt meghozták a megfelelő intézkedéseket 
az azbesztpor okozta esetleges légszennyezés elkerülése érdekében. 

Következtetések

A Bizottság másodszorra is kapcsolatba lépett a görög hatóságokkal annak érdekében, hogy:

a) a hulladéklerakó kategóriája és az ott elhelyezendő hulladék fajtája tekintetében további 
kérdéseket tisztázzon;

b) biztosítsa, hogy a nyilvánosság tájékoztatását és a vele való konzultációt szolgáló eljárás 
megfelelő legyen; 

c) ellenőrizze, hogy teljesültek-e a 2008/1/EK irányelvben rögzített kötelezettségek. 

7. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. november 27. (REV IV)

Az előző közleményben említetteknek megfelelően a Bizottság kapcsolatba lépett a görög 
hatóságokkal, hogy tisztázzák a kérdéses projekt további részleteit. 

A görög hatóságok válaszai szerint az elsősorban azbesztcement-hulladékot fogadó, „ipari 
hulladékok fogadására kijelölt hulladéklerakó” („Χώρος Διάθεσης Βιομηχανικών 
Αποβλήτων”) építésével kapcsolatos projekt úgy tekintendő, hogy az a veszélyes hulladékok 
ártalmatlanítását biztosító helyszín kialakítását szolgálja akkor is, ha a 99/31/EK irányelvnek 
és az 1999/31/EK irányelv II. mellékletének 16. cikke alapján a hulladékok 
hulladéklerakókban történő átvételének kritériumairól és eljárásairól szóló 2003/33/EK 
tanácsi határozat2 2.3.3. pontjának megfelelően az azbeszttartalmú építőanyagokat és más 
azbeszttartalmú hulladékot vizsgálat nélkül át lehet venni nem veszélyes hulladékok 
fogadására kijelölt hulladéklerakókban. 

A görög hatóságok által benyújtott különböző dokumentumok ugyanakkor arra utalnak, hogy 
a projekt hatókörét kiszélesítették. A környezetvédelmi hatástanulmány szerint a projekt az 
elsősorban a DEH (áramszolgáltató vállalat) régióbeli létesítményeiből érkező azbesztcement 
(αμιαντοτσιμέντο) lerakására vonatkozik. A közvélemény tájékoztatásával és a konzultációval 

                                               
1

HL L 24., 2008.1.29., 8-29. o.
2

HL L 11., 2003.1.16., 27-49. o.
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kapcsolatos eljárást ezen az alapon hajtották végre az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i európai parlamenti 
és tanácsi 2011/92/EU irányelvben1 foglalt követelményeknek megfelelően. A projekt 
környezetvédelmi feltételeit jóváhagyó 2011. július 5-i közös miniszteri határozat ugyanakkor 
leszögezi, hogy a projekt elsősorban a DEH régióbeli létesítményeiből és más középületekből 
(iskolákból, kórházakból stb.) származó azbesztcement-hulladék lerakására vonatkozik. Ebből 
arra lehet következtetni, hogy végső esetben egyéb, meg nem határozott hulladékot is 
fogadhat a kérdéses hulladéklerakó. Úgy tűnik tehát, hogy a közvélemény tájékoztatása és a 
konzultáció egy olyan projekt alapján zajlott, amelyet később jelentősen módosítottak. 

A Bizottság azt is megállapítja, hogy az Államtanácshoz a közös miniszteri határozat 
végrehajtása felfüggesztésének elérése érdekében benyújtott kereset hatására a DEH (a 
projekt végrehajtója) 2012. április 4-én önként úgy döntött, hogy 12 hónapra minden építési 
munkálatot felfüggeszt.

Végül ami a 2008/1/EK irányelvet illeti, a görög hatóságok válaszaiból úgy tűnik, hogy az 
irányelvben foglalt előírásokat tiszteletben tartották.

Következtetés

A Bizottság egy új jogsértési eljárás keretében folytatja az ügy vizsgálatát annak biztosítása 
érdekében, hogy Görögország maradéktalanul tiszteletben tartsa a 2011/92/EU irányelvben 
foglalt kötelezettségeket.

8. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. október 31. (REV. V)

Az előző közleményben említetteknek megfelelően a Bizottság újabb kötelezettségszegési 
ügyet (2012/2230) indított, mivel megítélése szerint Görögország nem teljesítette az egyes 
köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 
13-i európai parlamenti és tanácsi 2011/92/EU irányelvben2 foglalt követelményeket. 2013. 
február 22-én a Bizottság felszólító levelet küldött Görögországnak, mivel véleménye szerint 
a Megalopoliba tervezett hulladéklerakó építésével kapcsolatos projektet (a projektre 
vonatkozó környezetvédelmi feltételeket jóváhagyó 2011. július 5-i közös miniszteri 
határozat szakaszában) a nyilvános konzultációt követően jelentős mértékben módosították.

A Bizottság azt is megállapítja, hogy az Államtanácshoz a közös miniszteri határozat 
végrehajtása felfüggesztésének elérése érdekében benyújtott kereset hatására a DEH (a 
projekt végrehajtója) 2012. április 4-én önként úgy döntött, hogy 12 hónapra minden építési 
munkálatot felfüggeszt. A DEH fenti döntését  megújították, és mindaddig érvényben marad, 
amíg az Államtanács meg nem hozza határozatát. Azt is hangsúlyozni kell, hogy benyújtottak 
egy másik keresetet is annak érdekében, hogy elérjék az elhamarkodott miniszteri határozat 
semmissé tételét. 

Továbbá emlékeztetni kell arra is, hogy a kérdéses projekt részét képezi annak a cselekvési 
tervnek, amelyet a görög kormány a 2003/2187. sz. ügy keretében (a görögországi veszélyes 
hulladékok kezelésére vonatkozóan) benyújtott, valamint a projektnek hozzá kellene járulnia a 
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C–286/08. számú ítéletben foglaltak teljesítéséhez.

Következtetés

A Bizottság meg fogja várni az Államtanács ítéletét, és azt követően megvizsgálja a 
kötelezettségszegési eljárás folytatásának mikéntjét. 


