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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

26.10.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0742/2007, внесена от Andreas Varnakiotis, с гръцко гражданство,
относно разполагането на депо за отпадъци в Achaia (Гърция)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е кмет на Erineo, област Achaia, се оплаква от 
решението на областните органи да разположат депо за смет в непосредствена близост 
до извори на питейна вода, археологически паметници и зони с изключителна природна 
красота. Той твърди, че проектът противоречи на правилата на ЕС за отпадъците и 
законодателството му за качеството на питейната вода, опазването на естествените 
местообитания и дивата флора и фауна и Директивата за оценка на въздействието 
върху околната среда.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 декември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 април 2008 г.

На територията на Гърция има голям брой незаконни или неконтролирани сметища. В 
хода на производство за неизпълнение, започнато по инициатива на Комисията, Съдът 
заяви1, че Гърция не е изпълнила задълженията си съгласно членове 4, 8 и 9 от 
Директива 2006/12/ЕО2. Съгласно член 228 от Договора за ЕО Гърция е длъжна да 
предприеме всички необходими мерки, за да изпълни задължението си, което 
произтича от Договора, като закрие неконтролираните сметища и открие подходящи 

                                               
1 Решение от 6 октомври 2005 г., дело C-502/03.
2 ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.
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места за унищожаване на отпадъците. За да се справят с проблема, гръцките органи са 
разработили регионални планове за управление на отпадъците, целящи закриването на 
незаконните или неконтролирани сметища до края на 2008 г. и заменянето им с 
подходящи съоръжения за управление на отпадъците, по-специално, депа за отпадъци.

Депонирането на отпадъци представлява един от методите за управление на отпадъците 
и се регламентира от разпоредбите на Директива 99/31/ЕО1 (разрешително, приемане
на отпадъците, контрол и наблюдение по време на експлоатацията, закриване и 
управление след закриването). Наред с това изграждането на депа трябва да бъде 
съобразено с околната среда в съответствие с Директива 85/337/ЕИО2. Директивата
обаче не позволява на Комисията да се намесва по отношение на целесъобразността 
или местонахождението на проекта или да контролира по същество оценката на 
въздействието и одобрените условия по отношение на околната среда (с изключение на 
случаите, при които държавата-членка допуска очевидна грешка при оценката). За 
всичко това отговорност носят органите на държавите-членки.

Трябва да се отбележи, че съгласно Директива 2006/12/ЕО решението за нивото 
(национално, областно, регионално) на планиране при управление на отпадъците е от 
компетентността на националните органи, на които се предоставя свобода при избора 
на методите и на местата за унищожаване на отпадъците. Всичко това не може да бъде 
предмет на контрол от страна на Комисията. Трябва да се отбележи, че гръцките органи 
са приели изискваната законодателна рамка; става дума за междуведомствени решения 
69728/824/1996, 113944/1997, 114218/1997, 19396/1546/1997, 14312/1302/2000 и 
50910/2727/2003.

Що се отнася до общите твърдения на вносителя на петицията за рисковете от 
построяването и от функционирането на проекта (например, замърсяване на водните 
източници), възможното нарушение на директивите относно управление на отпадъците 
или опазване на водите ще зависи, по-специално, от начина, по който съоръжението ще 
функционира, т.е. дали експлоатацията ще отговаря на съответните разпоредби на 
общностното законодателство в областта на околната среда.

Вносителят на петицията вече се e обръщал по същия въпрос към Комисията. 
Цитираните бележки предварително са му били съобщени с писмо от 11 юли 2007 г. 
при размяна на кореспонденция между него и службите на Комисията. Вносителят на 
петицията е бил помолен да предостави подходяща информация, от която да е видно 
наличието на нарушение. Вносителят на петицията не е отговорил на това писмо.

В отсъствие на достатъчно информация в подкрепа на твърденията на вносителя на 
петицията не е възможно да се установи нарушение на общностното законодателство в 
областта на околната среда.

4. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.

Петицията съобщава за възможно нарушение на общностното законодателство заради 
предоставянето на разрешение за ново депо за отпадъци в Achaïa. Според вносителите 

                                               
1 ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1.
2 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40.
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на петицията депото ще бъде разположено в населен район с археологически 
паметници и с природна красота, в близост до извори на питейна вода, както и в 
регион, периодично разтърсван от земетресения. Комисията би искала да потвърди 
първоначалната си позиция и да я допълни на базата на нови документи, предоставени 
на Европейския парламент от вносителя на петицията, а именно по отношение на 
извършената оценка от независими консултанти.

Комисията би искала най-напред да отхвърли твърденията на вносителя, според които 
депата за отпадъци (XYTA) са забранени от ЕС, тъй като те са принципно неверни.

На територията на Гърция в действителност има голям брой незаконни или 
неконтролирани сметища. В хода на производство за неизпълнение, започнато по 
инициатива на Комисията, Съдът заяви1 че Гърция не е изпълнила задълженията си 
съгласно членове 4, 8 и 9 от Директива 2006/12/ЕО2. Съгласно член 228 от Договора за 
ЕО Гърция е длъжна да предприеме всички необходими мерки, за да изпълни 
задължението си, което произтича от Договора, като закрие неконтролираните сметища 
и открие подходящи места за унищожаване на отпадъците. За да се справят с проблема, 
гръцките органи са разработили регионални планове за управление на отпадъците, 
целящи закриването на незаконните или неконтролирани сметища до края на 2008 г. и 
заменянето им с подходящи съоръжения за управление на отпадъците, по-специално, 
депа за отпадъци (XYTA). Тъй като Гърция не се е съобразила напълно с решението на 
Съда и не е закрила всички незаконни сметища, Комисията реши да й изпрати 
официално уведомително писмо на 15 април 2009 г.

Депонирането на отпадъци представлява един от методите за управление на отпадъците 
и се регламентира от разпоредбите на Директива 99/31/ЕО3 (разрешително, приемане
на отпадъците, контрол и наблюдение по време на експлоатацията, закриване и 
управление след закриването). Наред с това изграждането на депа трябва да бъде 
съобразено с околната среда в съответствие с Директива 85/337/ЕИО4. Директивата
обаче не позволява на Комисията да се намесва по отношение на целесъобразността 
или местонахождението на проекта или да контролира по същество оценката на 
въздействието и одобрените условия по отношение на околната среда (с изключение на 
случаите, при които държавата-членка допуска очевидна грешка при оценката5). За 
всичко това отговорност носят органите на държавите-членки.

Трябва да се отбележи, че що се отнася до планирането на управлението на отпадъците
Директива 2006/12/ЕО предоставя на държавите-членки избора при разпределянето на 
правомощията на национално равнище. Освен това националните органи имат свобода 
при избора на методите и на местата за унищожаване на отпадъците. Вследствие на 
това този избор не може да бъде предмет на контрол от страна на Комисията, 
доколкото той се прави в съответствие с правото на Общността. Трябва да се отбележи, 
                                               
1 Решение от 6 октомври 2005 г., дело C-502/03.
2 ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.
3 ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1.
4 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40.
5 Наличието на оценки, стигащи до заключения, различни от посочените в оценката на въздействието 
върху околната среда, относно последиците, които един проект би могъл да има за околната среда, не 
представлява очевидна грешка при оценката.



PE405.830rev 4/4 CM\794516BG.doc

BG

че гръцките органи са приели изискваната законодателна рамка; става дума за 
междуведомствени решения 69728/824/1996, 113944/1997, 114218/1997, 
19396/1546/1997, 14312/1302/2000 и 50910/2727/2003.

Що се отнася до общите твърдения на вносителя на петицията за рисковете от 
построяването и от функционирането на проекта (например, замърсяване на водните 
източници), възможното нарушение на директивите относно управление на отпадъците 
или опазване на водите ще зависи, по-специално, от начина, по който съоръжението ще 
функционира, т.е. дали експлоатацията ще отговаря на съответните разпоредби на 
общностното законодателство в областта на околната среда.

Вносителят на петицията вече се e обръщал по същия въпрос към Комисията. 
Цитираните бележки предварително са му били съобщени с писмо от 11 юли 2007 г. 
при размяна на кореспонденция между него и службите на Комисията. Вносителят на 
петицията е бил помолен да предостави подходяща информация, от която да е видно 
наличието на нарушение. Вносителят на петицията не е отговорил на това писмо.

В отсъствие на достатъчно информация в подкрепа на твърденията на вносителя на 
петицията не е възможно да се установи нарушение на общностното законодателство в 
областта на околната среда.


