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СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно:  Петиция 0799/2008, внесена от Dimitrios Kiriakopoulos, с гръцко 
гражданство, подкрепена от 1 подпис, относно неспазване на разпоредбите 
от Директива 1999/31/EО на Съвета относно депонирането на отпадъци, във 
връзка с депо за отпадъци в района на Солун, Гърция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че депо за отпадъци в Mavrorachi в района на Солун, 
което наред с другото е предвидено за отпадъци от болници, е на път да бъде пуснато в 
експлоатация. Той също подчертава, че създаването на въпросното депо за отпадъци 
явно не спазва приложимото европейско законодателство и в частност Директива 
1999/31/EО на Съвета относно депонирането на отпадъци. Във връзка с разпоредбите 
на членове 6 и 8 и първите осем съображения от Директивата, той моли Европейския 
парламент да се намеси, за да се увери, че компетентните гръцки органи спазват 
европейското законодателство. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави
сведения съгласно член 192, параграф 4, от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

Следва да се отбележи, че вносителите вече са се обърнали към Комисията във връзка 
със същия въпрос. 
Според наличната информация, изпитателният период за функционирането на депото е 
започнал на 7 юни 2008 г. и срокът му е пет месеца. Въпросният изпитателен период е 
започнал след приключването на работите по двете отпадъчни ями, както и свързани с 
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тях инфраструктурни работи (непромокаемост, система за събиране на сифонни утайки 
и биогазове, път за достъп до обекта). По време на изпитателния срок персоналът е 
минал през специална подготовка. Единственият проект, който още не е бил завършен е 
този за изграждането на звено за обработване на сифонните утайки, който е трябвало да 
приключи в края на 2008.
Що се отнася до първото съображение на вносителите, предвидените в плана за 
управление работи не въздействат върху функционирането на депото. От друга страна, 
завършването на мрежата от станции за прехвърляне засяга начина на превозване на 
отпадъците. Построяването на центровете за сортиране на рециклирани материали и на 
звената за механична и биологична преработка е свързано със задължението, 
произтичащо от член 5, параграфи 1–2 от Директива 1999/31/ЕО (крайният срок за 
Гърция е м. юли 2010 г.)

Що се отнася до второто съображение на вносителите, прилагането на член 6, буква a) 
от Директива 1999/31/ЕО е свързано с определението на понятието „преработване". 
Според член 2, точка з) от същата директива, преработването е определено като 
„физични, термични, химични или биологични процеси, включващи разпределяне, 
което променя характеристиките на отпадъците, така че да се ограничат техният обем 
или степен на опасност, да се улесни преработването им или да се осигури успешното 
им обезвреждане“. Трябва да се вземе предвид наличието на първоначално сортиране и 
рециклирането, но също и на факта, че при пристигането си в депото, отпадъците се 
компресират.
Що се отнася до третото съображение на вносителите, екологичните изисквания за 
изграждането и функционирането на депото са били одобрени с междуведомствено 
решение (ΚΥΑ) 82174/21.3.2002, изменено с междуведомствено решение (KYA) 
104927/9.6.2008. Разрешителното за елиминиране на отпадъци ще бъде издадено след 
извършване на инспекция на обекта от страна на компетентния орган, който ще трябва 
да провери дали предвидените изисквания са спазени, включително звеното за 
преработване на сифонните утайки.

Тези заключения вече са съобщени на вносителите с писмо от 01.08.2008 г. в рамките 
на официалната кореспонденция между тях и службите на Комисията. Вносителите 
бяха приканени да представят своите коментари, както и да предоставят конкретни и 
подробни данни, доказващи наличието на нарушение. Към днешна дата вносителите 
все още не са отговорили на това писмо.

Заключение
Предвид наличната информация не е възможно да се установи нарушение на Директива 
1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци. 
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