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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0920/2006 złożona przez Evangelosa Alexosa (Grecja), w imieniu Grupy 
Działania Mieszkańców Domokos, z 3 podpisami, w sprawie nielegalnego składowiska 
odpadów w Domokos Ftiotidas w Grecji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża sprzeciw wobec lokalizacji składowiska odpadów w bezpośrednim 
sąsiedztwie Domokos Ftiotidas, twierdząc, że nie spełnia ono wymogów w zakresie ochrony 
zdrowia i środowiska naturalnego oraz powoduje zanieczyszczenie wód gruntowych i stanowi 
zagrożenie dla zdrowia publicznego. Składający petycję twierdzi, że na budowę składowiska 
zostały przyznane fundusze UE i zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań, 
które zapewnią ścisłe przestrzeganie prawodawstwa UE w tym zakresie.

Informacje

– Wyżej wspominana obywatelska grupa działania złożyła już skargę do sądu w Lamii.
– Składający petycję dołącza wyczerpującą dokumentację i zdjęcia.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 14 lutego 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 12 maja 2006 r.

Kontekst/ petycja

Składający petycję wyraża obawy w związku z działaniem składowiska odpadów w Domokos 
Ftiotidas w Grecji.

Według składającego petycję, funkcjonowanie składowiska od 1999 r., na co wydano zgodę 
w latach 1996-1997, będzie stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia i środowiska 
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naturalnego w wyniku kilku niedociągnięć, szczególnie w odniesieniu do kontroli 
wymywania odpadów i ochrony wód, kontroli biogazów, jak również ogólnego sposobu 
zarządzania składowiskiem. Składający petycję utrzymuje, że nie dopełniono wielu 
warunków technicznych wyszczególnionych w zezwoleniach.

Uwagi Komisji

Na szczeblu wspólnotowym ogólne obowiązki związane z przetwarzaniem odpadów 
wyznacza dyrektywa 75/442/EWG w sprawie odpadów1. Dyrektywa ta zobowiązuje państwa 
członkowskie do zagwarantowania, że unieszkodliwianie lub odzysk odpadów nie będą 
stwarzały zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska naturalnego, zaś przedsiębiorstwa 
zajmujące się unieszkodliwianiem odpadów lub ich odzyskiem otrzymają pozwolenie na 
działalność i będą poddawane okresowym kontrolom.

W dyrektywie 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów2 określone zostały techniczne 
wymogi projektowania, działania, zamknięcia składowiska oraz poeksploatacyjnego nadzoru 
nad nim mające na celu zapobieganie lub ograniczenie do minimum negatywnego 
oddziaływania składowania na zdrowie ludzi oraz środowisko naturalne. W odniesieniu do 
składowisk, na działalność których wydano zezwolenie lub które działały już w chwili 
transpozycji dyrektywy, tzn. w dniu 16 lipca 2001 r., w dyrektywie znajduje się wymóg 
przedstawienia właściwym władzom w przeciągu roku planu utrzymania składowiska, tak by 
mogły one zdecydować, czy składowisko może nadal działać zgodnie z technicznymi 
wymogami wspomnianej dyrektywy.

Wnioski

Komisja wystosuje pismo do władz greckich z wnioskiem o przekazanie informacji 
umożliwiających ocenę, czy Grecja dopełniła odpowiednich zobowiązań wynikających z 
prawodawstwa wspólnotowego. Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego zostanie 
poinformowana o odpowiedzi władz greckich.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 10 listopada 2006 r.

Według informacji przekazanych przez władze greckie projekt budowy składowiska odpadów 
(X.Y.T.A) w Domokos został zatwierdzony w dniu 28 marca 1997 r. przy współfinansowaniu 
ze środków EFRR, w ramach regionalnego programu operacyjnego „Grecja kontynentalna” 
na lata 1994-1999. Budżet programu wynosił 231 130 000 Drch (678 297,87 €).

Założeniem projektu była budowa składowiska X.Y.T.A o powierzchni 33 000 m², służącego 
15 000 mieszkańców, w tym ogrodzenie terenu, oświetlenie oraz zasianie roślinnością, 
budowa sieci kanałów ściekowych oraz prace sanitarne.

  
1 Zmieniona dyrektywą 91/156/EWG, Dz.U. L 78 z 26.3.1991, str. 32
2 Dz. U. 182 z 16.7.1999, str. 1
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Prace zostały zakończone w dniu 14 maja 1998 r., a ogólne koszty wyniosły 
198 607 355 Drch (582 853,57 €). Dodatkowe prace zabezpieczające teren pokryte zostały 
w całości ze środków krajowych. Wyniosły one 149 710,47 €.

Beneficjentem końcowym oraz instytucją wdrażającą projekt było departamentalne 
przedsiębiorstwo oczyszczania z Domokos. Począwszy od dnia 6 października 1999 r. (data 
rozwiązania tego przedsiębiorstwa) funkcjonowaniem składowiska X.Y.T.A zajęła się gmina 
Domokos.

Zarządzanie odpadami, z powodu rozwiązania przedsiębiorstwa oczyszczania, nie było 
właściwe, w związku z czym podczas funkcjonowania składowiska X.Y.T.A doszło do 
wycieku nieprzetworzonych biologicznie ścieków. W celu zaradzenia temu problemowi 
gmina Domokos wdrożyła projekt „Dokończenie prac nad X.Y.T.A w Domokos”, który 
został sfinansowany wyłącznie ze środków krajowych.

W piśmie z dnia 7 kwietnia 2006 r. zwrócono się do władz greckich o dostarczenie informacji 
na temat obecnego stanu projektu oraz środków podjętych w celu dostosowania się do 
odpowiedniego prawodawstwa europejskiego w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, 
szczególnie w odniesieniu do udzielania zezwoleń, przeprowadzania przez właściwe władze 
inspekcji oraz kontroli i analiz jakości wody, jak również sporządzania planu uzdatniania 
terenu.

Ponieważ Komisja nie otrzymała odpowiedzi, do władz greckich zostało skierowane 
przypomnienie zawierające prośbę o dostarczenie przedmiotowych informacji w ciągu 
jednego miesiąca.

Komisja Petycji zostanie powiadomiona o dalszym przebiegu tej sprawy, jak tylko służby 
Komisji otrzymają zaktualizowane informacje na ten temat.
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