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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0799/2008, którą złożył Dimitrios Kiriakopoulos (Grecja), z jednym 
podpisem, w sprawie nieprzestrzegania przepisów dyrektywy Rady 1999/31/WE 
w sprawie składowania odpadów w związku ze składowiskiem odpadów 
w okręgu Saloniki w Grecji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że niedługo zacznie działać składowisko odpadów 
w Mavrorachi w okręgu Saloniki, gdzie mają być wywożone między innymi odpady ze 
szpitali. Podkreśla on, że utworzenie przedmiotowego składowiska jest ewidentnie sprzeczne 
z mającym zastosowanie prawodawstwem UE, a w szczególności z dyrektywą Rady 
1999/31/WE w sprawie składowania odpadów. Odnosząc się do przepisów art. 6 i 8 
przedmiotowej dyrektywy i jej pierwszych ośmiu punktów preambuły, zwraca się on do 
Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań w celu zapewnienia przestrzegania przez władze 
greckie prawodawstwa UE w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Należy zauważyć, że składający petycję zwracali się już do Komisji w tej samej sprawie.
Zgodnie z dostępnymi informacjami pięciomiesięczny okres próbny funkcjonowania 
składowiska rozpoczął się dnia 7 czerwca 2008 r. Okres ten rozpoczął się po zakończeniu 
robót dotyczących dwóch komór składowania oraz związanych z nimi prac nad infrastrukturą 
(zapewnienie nieprzepuszczalności, system zbierania odcieku i biogazu, droga dojazdowa do 
składowiska). Podczas okresu próbnego odbyło się szkolenie personelu. Jedynym projektem, 
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który nie był jeszcze wówczas gotowy, była budowa działu oczyszczania odcieku, która miała
zostać ukończona pod koniec 2008 r.

Jeżeli chodzi o pierwszy z zarzutów podniesionych przez składających petycję, prace 
przewidziane w planie zarządzania nie wpływają negatywnie na funkcjonowanie składowiska. 
Po pierwsze, zakończenie budowy sieci stacji przeładunkowych dotyczy sposobu transportu 
odpadów. Po drugie, budowa ośrodków sortowania materiałów poddawanych recyklingowi 
i działów obróbki mechanicznej i biologicznej jest związana z obowiązkiem przewidzianym 
w art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 1999/31/WE (termin dla Grecji upływa w lipcu 2010 r.).

Jeżeli chodzi o drugi zarzut sformułowany przez składających petycję, stosowanie art. 6 lit. a)
dyrektywy 1999/31/WE jest związane z definicją terminu obróbka. Zgodnie z art. 2 lit. h)
tejże dyrektywy obróbka definiowana jest jako „procesy fizyczne, cieplne, chemiczne lub 
biologiczne, włącznie z sortowaniem, które zmieniają właściwości odpadów w celu 
zredukowania ich objętości lub niebezpiecznych właściwości, ułatwiają obchodzenie się 
z nimi lub pomagają w odzysku”. Należy wziąć pod uwagę sortowanie u źródła i recykling, 
ale też fakt, że odpady, które trafiają na składowisko, są poddawane prasowaniu.
Jeżeli chodzi o trzeci z zarzutów podniesionych przez składających petycję, warunki budowy 
i funkcjonowania składowiska dotyczące ochrony środowiska naturalnego zostały 
zatwierdzone wspólną decyzją ministrów (ΚΥΑ) 82174/21.3.2002 zmienioną wspólną
decyzją ministrów (KYA) 104927/9.6.2008. Udzielenie zezwolenia na usuwanie odpadów 
będzie poprzedzone przeprowadzeniem inspekcji składowiska przez właściwy organ, który 
powinien zbadać, czy ustalone warunki są przestrzegane, także w odniesieniu do działu 
oczyszczania odcieku.

Wnioski te zostały przekazane składającym petycję w piśmie z dnia 1.08.2008 r., w ramach 
wymiany korespondencji między nimi a służbami Komisji. Zwrócono się do składających 
petycję o przedstawienie komentarzy i dostarczenie konkretnych i szczegółowych informacji 
świadczących o naruszeniu. Do chwili obecnej składający petycję nie udzielili odpowiedzi na 
to pismo.

Wniosek
Na podstawie dostępnych informacji nie można stwierdzić naruszenia dyrektywy 
1999/31/WE w sprawie składowania odpadów.
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