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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0212/2008, którą złożył Ioannis Papadopoulos (Grecja), w sprawie 
tworzenia składowisk odpadów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że praktyki w zakresie gospodarowania odpadami w Grecji są 
niedopuszczalne. Kraj ten będzie obciążany grzywną za każde składowisko, które nie spełnia 
kryteriów unijnych, i aby tego uniknąć szybko tworzone są składowiska w Karvounari, 
regionie hodowli bydła i owiec oraz w Levkimi, regionie turystycznym. Składający petycję 
przekonuje, że przed utworzeniem składowiska odpadów należy przeprowadzić niezależną 
ocenę wpływu na środowisko, której koszty pokrywają europejscy podatnicy. Fundusze takie 
należy wstrzymać do czasu uzyskania wyników oceny.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 lipca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

Na poziomie Wspólnoty kwestię składowisk odpadów regulują przepisy dyrektywy 
1999/31/WE1 w sprawie składowania odpadów. Dyrektywa ta ustanawia wymogi dotyczące 
projektowania, działania, zamykania i nadzoru poeksploatacyjnego składowisk odpadów. 
Zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy w sprawie składowania odpadów lokalizacja 
składowiska musi uwzględniać wymagania odnoszące się do:

                                               
1 Dz.U. L 182 z 16.07.1999 r., str. 1-19
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a) odległości granicy składowiska od obszarów mieszkalnych i rekreacyjnych, dróg 
wodnych, zbiorników wodnych oraz innych obszarów rolniczych lub miejskich;

b) istnienia w okolicy wód gruntowych, wód przybrzeżnych lub stref ochronnych;
c) warunków geologicznych i hydrogeologicznych w okolicy;
d) ryzyka zalania, osiadania gleby, osuwania lub lawiny na danym terenie;
e) ochrony przyrody lub dziedzictwa kulturalnego w okolicy.

Wybór lokalizacji składowiska odpadów i decyzja o wydaniu zezwolenia na budowę 
składowiska należą do właściwych organów państw członkowskich. Zezwolenie na budowę 
składowiska można wydać jedynie wówczas, gdy cechy obszaru związane z wymienionymi 
wyżej wymogami wskazują, że składowisko odpadów nie stwarza poważnego zagrożenia dla 
środowiska naturalnego. 

Składowiska odpadów niebezpiecznych muszą ponadto zostać poddane ocenie oddziaływania 
na środowisko zgodnie z dyrektywą 85/337/EWG 1  zmienioną dyrektywą 97/11/WE 2

w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne 
na środowisko naturalne. Inne składowiska odpadów mogą zostać poddane ocenie, jeśli mogą 
wywrzeć znaczny wpływ na środowisko naturalne. Zgodnie z obowiązującym 
ustawodawstwem greckim transponującym dyrektywę ocena oddziaływania na środowisko 
jest wymagana w przypadku wszystkich przedsięwzięć dotyczących składowania odpadów.

Zgodnie z informacjami znajdującymi się w posiadaniu Komisji Europejskiej składowisko 
odpadów w Karvounari uzyskało zezwolenie po przeprowadzeniu oceny oddziaływania 
na środowisko (OOŚ), na mocy decyzji 3679/24.9.2003. Z kolei w przypadku składowiska 
w Levkimi przeprowadzono OOŚ i wydano zezwolenie na mocy decyzji 7293/9.8.1999. 
Obydwa składowiska zostały również przewidziane we właściwych regionalnych planach 
zarządzania odpadami. 
Komisja Europejska, jako strażniczka traktatu, podjęłaby działania prawne przeciwko 
każdemu państwu członkowskiemu, jeśli otrzymałaby wystarczające dowody złamania prawa 
Wspólnoty. Na podstawie informacji dostarczonych przez składającego petycję 
w przedmiotowej sprawie Komisja Europejska uważa jednak, że obydwa składowiska 
zachowują zgodność z wymogami ustanowionymi we wspomnianym prawodawstwie WE, 
w związku z czym nie można wskazać żadnego złamania prawa Wspólnoty. 

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.07.1985 r., str. 40-48.

2 Dz.U. L 73 z 14.03.1997 r., str. 5-15.
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