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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0212/2008, внесена от Ioannis Papadopoulos, с белгийско 
гражданство, относно създаването на площадки за депониране на 
отпадъци

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че практиките за управление на отпадъците в Гърция 
са неприемливи, което означава, че ще й бъдат налагани глоби за всяка площадка за 
обезвреждане на отпадъци, която не отговаря на изискванията на ЕС, и че за да се 
избегне това, набързо са били създадени площадки за депониране на отпадъци в района 
на Карвунари, където се отглеждат едър рогат добитък и овце, и Левкими, който е 
туристически район. Вносителят на петицията твърди, че трябва да бъде извършено 
независимо проучване на въздействието върху околната среда преди създаването на 
площадки за депониране на отпадъци, разходите за които се поемат от европейските 
данъкоплатци, и че тяхното финансиране следва да се спре до обявяването на 
резултатите от проучването.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 юли 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

На общностно ниво, площадките за депониране на отпадъци се регулират от Директива 
1999/31/ЕО1 относно депонирането на отпадъци. Тази директива определя изискванията 
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за създаването, експлоатацията, затварянето и последващите грижи във връзка с 
площадки за депониране на отпадъци.

Съгласно Приложение I от Директивата относно депонирането на отпадъци, 
местоположението на площадките за депониране трябва да се съобрази с:

а) разстоянията от границите на депото до обитаемите и развлекателните зони, водните 
пътища и басейни и други земеделски и градски територии;

б) съществуването на подпочвени води, крайбрежни води или защитени територии в 
района;

в) геоложките и хидрогеоложките условия на района;
г) риска от наводнения, утаяване, свличане на почвата или образуване на лавини;
д) защитата на природата или наличието на културни паметници на тази територия.

Избирането на местоположение за площадка за депониране на отпадъци и решението за 
издаване на разрешение за такава площадка се вземат от компетентните органи в 
държавите-членки. За такава площадка може да се издаде разрешение единствено, ако 
характеристиките на обекта по отношение на гореспоменатите критерии показват, че тя 
няма да представлява сериозна опасност за околната среда.

Площадките за опасни отпадъци също трябва да подлежат на оценка на въздействието 
върху околната среда съгласно Директива 85/337/ЕИО1, изменена с Директива 
97/11/ЕО2 относно оценката на въздействието на определени публични и частни 
проекти върху околната среда. Други площадки могат да подлежат на оценка, ако има 
вероятност да окажат значително въздействие върху околната среда. Съгласно 
съществуващото гръцко законодателство, което транспонира тази директива, оценката 
на въздействието върху околната среда винаги се изисква във връзка с проекти за 
изграждане на площадки за депониране на отпадъци.

Според информацията, с която разполага Комисията, площадката за отпадъци в 
Карвунари е получила разрешение с Решение 3679/24.09.2003г. вследствие на 
извършена оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). За площадката в 
Левкими също е извършена ОВОС и проектът е одобрен с Решение 7293/09.08.1999 г. И 
двата обекта са предвидени в съответните регионални планове за управление на 
отпадъците.

Като орган, който следи за спазването на Договора, Комисията предприема съдебни 
действия срещу всяка държава-членка, ако съществуват достатъчно доказателства, че е 
извършено нарушение на правото на Общността. Но според информацията, 
предоставена от вносителя на петицията по този случай, Комисията счита, че и двата 
обекта съответстват на изискванията на гореспоменатото законодателство на ЕО и, 
следователно, не може да бъде установено нарушение на правото на Общността. 
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