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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно:Петиция № 0978/2008, внесена от Panagiotis Bouras, с гръцко 
гражданство, от името на общинския съвет на Megalopoli, относно 
неспазването от страна на гръцките органи на критериите и процедурите 
на ЕС относно изхвърлянето на отпадъци, във връзка с планирано депо 
за отпадъци в близост до Megalopoli, в гръцката област Peloponnese

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, кмет на Megalopoli, област Peloponnese, възразява срещу 
разрешението, издадено от гръцкото министерство на околната среда през януари 2008 
г. на DEI, гръцка електрическа компания, за изграждане на депо за отпадъци, 
предназначено за строителни материали, съдържащи азбест. Терминът „азбестови 
отпадъци“, за които първоначално е било издадено разрешение, впоследствие е бил 
променен на „промишлени и други отпадъци“. Вносителят на петицията е на мнение, че 
това е в нарушение на разпоредбите на Решение 2003/33/ЕО на Съвета за определяне на 
критерии и процедури за приемане на отпадъци на депа съгласно член 16 и приложение 
II към Директива 1999/31/ЕО, съгласно които депата, приемащи строителни материали, 
съдържащи азбест и други азбестови отпадъци, следва да приемат единствено 
строителни материали, съдържащи азбест и други азбестови отпадъци, като отпадъците 
не трябва да съдържат други опасни вещества освен свързан азбест. Вносителят на 
петицията призовава Европейския парламент да направи постъпки пред гръцките 
органи с цел гарантиране спазването на правата на жителите на Megalopoli съгласно 
законодателството на ЕС в областта на опазването на околната среда. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 1 декември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

Оценката на настоящата петиция от Комисията поставя акцент върху евентуалното 
нарушение не само на Директива 99/31/ЕО, но също така и на Директива 85/337/ЕИО1, 
относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху 
околната среда, във вида, в който е изменена от Директиви 97/11/ЕО2 и 2003/35/ЕО3. 
В действителност законодателната рамка, която въвежда в гръцкото законодателство 
Директива 99/31/ЕО, предвижда необходимостта от придобиването на решение за 
одобрение на условията по отношение на опазването на околната среда, преди 
операторът да подаде заявление за разрешение за експлоатация на депо за отпадъци. 
Решението за одобрение на условията по отношение на опазването на околната среда се 
предоставя в съответствие с разпоредбите, които въвеждат в гръцкото законодателство 
Директива 85/337/ЕИО.

Според наличната информация се оказва, че процедурата за оценка на въздействието 
върху околната среда на въпросния проект е започнала. Компетентното министерство е 
приело предварителна оценка на въздействието върху околната среда на проекта. 
Приемането на този акт представлява предварителен етап, който не поражда правни 
последици със задължителен характер. В действителност инвеститорът следва да 
изготви оценка на въздействието върху околната среда, която да бъде предоставена на 
разположение на обществеността и органите, които евентуално могат да бъдат 
засегнати. По-късно компетентният орган ще трябва да вземе окончателно решение.

Ако процедурата за оценка и разрешение е в начален стадий, Комисията счита, че не е 
възможно да се установи нарушение на Директива 85/337/ЕИО, и следователно на 
Директива 99/31/ЕО.
Заключение

Комисията установява, че на този етап не е налице нарушение на законодателството на 
ЕО в областта на околната среда. 

4. Отговор от Комисията, получен на 9 декември 2010 г.

Комисията вече е разглеждала посочената петиция през 2008 г. и към тогавашния 
момент процедурата за оценка на въздействието върху околната среда на проекта е 
била открита и от компетентното министерство вече е била приета предварителна 
оценка на въздействието върху околната среда. Приемането на този акт представлява 
само предварителен етап, който не поражда правни последици със задължителен 
характер. Такива последици ще бъдат породени само с приемането от компетентното 
министерство на проучване на въздействието върху околната среда. 

Към момента службите на Комисията все още не са информирани за приемането на 
това проучване на въздействието върху околната среда от гръцките органи и 
следователно, тъй като процедурата за оценка и за даване на съгласие все още се 
намира на предварителен етап, Комисията счита, че все още не е възможно да се 

                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40.
2 ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5.
3 ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17.
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установи нарушение на правото на ЕС в областта на околната среда. 

Комисията би искала също така да подчертае, че на 10 септември 2009 г., по Дело C-
286/081, Съдът на Европейските общности осъди Гърция за неприемането на план за 
управление на опасните отпадъци, съответстващ на изискванията на законодателството 
на Съюза, и за несъздаването на интегрирана и адекватна мрежа от инсталации за 
обезвреждане на опасните отпадъци.

В писмената си защита Република Гърция е включила посоченото депо сред депата, 
които следва да бъдат изградени. Изграждането на такива депа, които могат да приемат 
опасни отпадъци, се оказва необходимо, за да може Гърция да изпълни решението на 
Съда на Европейските общности. 

Депонирането представлява единият от методите за управление на отпадъците и 
подлежи на разпоредбите на Директива 1999/31/ЕО (разрешение, приемане на 
отпадъци, контрол и мониторинг през фазата на експлоатация, закриване, полагане на 
последващи грижи). Даването на приоритет на другите методи за управление на 
отпадъците не е доказателство за нарушение на законодателството. Евентуалното 
нарушение на директивите относно управлението на отпадъците (2006/12/EО и 
1999/31/ЕО) ще зависи по-специално от начина, по който ще функционира 
инсталацията, т.е. в съответствие или не със съответните разпоредби на 
законодателството на Съюза в областта на околната среда.

Едновременно с това изграждането на депа трябва да бъде предмет на оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС) в съответствие с Директива 85/337/ЕИО. 
При все това, директивата не предоставя възможност на Комисията да се намеси по 
отношение на уместността или разположението на проекта или да контролира 
естеството на проучването на въздействието и одобрените действия във връзка с 
околната среда (с изключение на случаите, в които държавата-членка допусне явна 
грешка при оценката). Всичко това е отговорност на органите на държавите-членки.

Според информацията, с която разполага Комисията, процедурата за оценка на 
въздействието върху околната среда на посочения проект е започнала. Компетентният 
министър вече е одобрил предварително проучване за оценка на въздействието. Все пак 
това одобрение представлява само предварителен етап в процеса и не поражда правни 
последици със задължителен характер. В действителност, след това трябва да бъде 
извършена ОВОС (оценка на въздействието върху околната среда), която да бъде 
подложена на консултации с обществеността. След като приключи този етап, 
компетентният орган следва да вземе окончателно решение и да одобри или не ОВОС. 
Случаят още не изглежда да е такъв. 

Следователно за момента не може да бъде установено никакво нарушение на 
законодателството на ЕС. 

                                               
1 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=el&lango=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docjo=docjo&docop=docop&docor=doc
or&docj=docj&docrequire=&numaff=C-
286/08&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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Комисията следи развитието по случая и очаква приемането на проучването на 
въздействието от гръцките органи преди да бъде в състояние да провери 
съответствието на въпросния проект с правото на ЕС в областта на околната среда. 


