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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója jelzi, hogy a már 53 éve működő filíi hulladéklerakó a helyi lakosok 
körében – korosztályra való tekintet nélkül – rendkívül súlyos egészségügyi problémákat okoz 
(ideértve a bőrbetegségeket és a rákot), ami viszont szociális, belügyi és pénzügyi gondokhoz 
vezet. Szeretné tudni, hogy a görög hatóságok tettek-e intézkedéseket azért, hogy megvédjék 
az érintett személyek egészségét, bezárassák a hulladéklerakót, megakadályozzák egy új, 
illegális hulladéktároló megnyitását, valamint hogy környezeti és régészeti szempontból 
helyreállítsák a területet. Aggodalmát fejezi ki a toxikológiai és epidemiológiai megfigyelés 
hiánya és a hulladékkezelésre vonatkozó általánosan bevált gyakorlatok végrehajtásának 
elmulasztása miatt. Azt is tudni szeretné, hogy az Unió miért finanszíroz továbbra is ilyen 
hatalmas, vegyes hulladék tárolására szolgáló lerakókat, felszólít továbbá az említett 
hulladéklerakó azonnali és végleges bezárására, továbbá arra, hogy a köz érdekében eljáró 
hatóságok dolgozzanak a megelőzésen, a visszaállításon és folytassanak helyi szintű 
párbeszédet, valamint közvetlen és folyamatos felügyelet mellett végezzék el a hulladék 
újrahasznosítását és komposztálását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. június 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. október 31.

A Bizottság tisztában van a hulladékgazdálkodás terén Görögország előtt álló kihívásokkal. 
2013. február 21-én úgy határozott, hogy az illegális lerakókkal kapcsolatos korábbi ítélet 
végrehajtásának elmulasztása miatt ismételten az Európai Bíróság elé utalja az országot. A 
Bíróság 2005-ös ítéletében kimondta, hogy Görögország nem hoz elegendő intézkedést az 
országszerte működő valamennyi illegális lerakó bezárása és rehabilitálása érdekében, és 
mivel az ítélet óta eltelt több mint 9 évben nem történt kielégítő előrelépés, a Bizottság 
felkérte a Bíróságot, hogy szabjon ki pénzbírságot Görögországra. 2014. szeptember 4-én a 
főtanácsnok közzétette az üggyel kapcsolatos véleményét, és szintén arra kérte a Bíróságot, 
hogy szabjon ki pénzbírságot Görögországra.

A szóban forgó ügy az engedély nélküli és ellenőrizetlen hulladéklerakást szolgáló 
létesítmények működtetésével, valamint a filíihez hasonló, engedéllyel nem rendelkező 
hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos, amelyekről úgy tartják, hogy az engedélyeikben 
szereplő környezetvédelmi előírások (görögül „Περιβαλλοντικοί Οροι”) tiszteletben tartása 
nélkül üzemelnek.

Az Európai Unió számos olyan környezetvédelmi irányelvet fogadott el, amely 
minimumkövetelményeket ír elő. Meg kell jegyezni azonban, hogy az Európai Bizottság nem 
rendelkezik hatáskörrel arra, hogy a tagállamokban helyszíni ellenőrzéseket végezzen az 
uniós környezetvédelmi irányelveknek való megfelelés kivizsgálására. A tagállamok 
kötelessége az uniós környezetvédelmi irányelvek nemzeti jogba történő átültetése, és ezért a 
konkrét helyzetekre a nemzeti jog alkalmazandó. Ezt követően az illetékes nemzeti hatóságok 
feladata, hogy megfelelően végrehajtsák a hulladékkal kapcsolatos uniós irányelveket átültető 
nemzeti rendelkezéseket. Ezenkívül a tagállamok felelőssége, hogy megteremtsék azokat a 
jogorvoslati lehetőségeket, amelyek az uniós jog által szabályozott területeken a hatékony 
jogvédelem biztosításához szükségesek1.

A Bizottság szakmai segítségnyújtást biztosít a görög hatóságok számára, hogy azok teljes 
mértékben eleget tudjanak tenni az uniós hulladékkezelési előírásoknak, és szoros 
figyelemmel követi nemcsak általánosságban a görögországi hulladékhelyzetet, hanem az 
ország legnagyobb ilyen létesítménye, a filíi hulladéklerakó működését is. Ennek érdekében a 
közelmúltban új EU Pilot vizsgálatot indítottak. E vizsgálat célja többek között az, hogy 
ellenőrizze az illetékes hatóságok által tett előrelépéseket a felügyeletet végzők által előírt 
különböző ajánlások végrehajtásában.

Hangsúlyozni kell, hogy az illetékes nemzeti szolgálatok rendszeresen végeznek helyszíni 
vizsgálatokat a filíi hulladéklerakóban, hogy ellenőrizzék az uniós és nemzeti jogszabályok 
betartását, és ajánlásokat tesznek vagy szankciókat rónak ki a lerakó üzemeltetője számára.

Korábban lehetőség volt bármilyen hulladékkezelési létesítmény – például lerakó – uniós 
alapokból történő finanszírozására, amennyiben az megfelelt a vonatkozó uniós 
jogszabályoknak. Az Európai Bizottság megkapta a görög hatóságoktól a Nyugat-Attika 
második hulladéklerakójának Filíben történő felépítésére irányuló, a Kohéziós Alapból 2000–
2006-ban támogatott projekt záródokumentumait. E dokumentumok alapján a Bizottság 

                                               
1 Az Európai Unióról szóló szerződés 19. cikke (1) bekezdésének második albekezdése.
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szervezeti egységei megállapították, hogy a projekt teljesíti az ahhoz szükséges előírásokat, 
hogy megkapja a végső kifizetést. A projektet tehát kifizették és lezárták.

Ezt a megközelítést a hulladék ellenőrizetlen lerakásának megakadályozására irányuló igény 
indokolta. Az új (2014–2020-as) finanszírozási időszak már nem teszi lehetővé a lerakók 
finanszírozását (kivéve a szigeteken), hacsak az nem egy integrált hulladékkezelő létesítmény 
részeként épül. A görög hatóságoknak ezenkívül az uniós kohéziós alapokból történő 
finanszírozás szükséges előfeltételeként a hulladéklerakóktól való eltérítésre és az 
újrafeldolgozásra irányuló célok teljesítéséről szóló, hiteles cselekvési tervet kell 
kidolgozniuk.

Következtetések

A Bizottság továbbra is felügyeli a filíi helyzetet és a görög hatóságok által hozott 
intézkedéseket, nem csupán a lerakó megfelelő működésének garantálása érdekében, hanem 
azért is, hogy a filíi lerakó maximális kapacitásának elérését követően létre lehessen hozni az 
integrált hulladékkezelő létesítmények megfelelő hálózatát. A Bizottság ennek érdekében 
minden rendelkezésre álló eszközt, többek között pénzügyi eszközöket is bevet, és megosztja 
műszaki szakértelmét Görögországgal.


