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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0978/2008, którą złożył Panagiotis Bouras (Grecja), w imieniu Rady 
Miejskiej Megalopoli, w sprawie nieprzestrzegania przez władze Grecji 
kryteriów i procedur UE z zakresu składowania odpadów w związku 
z planowaną budową wysypiska śmieci w pobliżu Megalopoli w peloponeskim 
regionie Grecji  

1. Streszczenie petycji

Składający petycję burmistrz miasta Megalopoli położonego w greckim regionie Peloponez, 
sprzeciwia się zezwoleniu wydanemu w styczniu 2008 r. przez greckie ministerstwo ochrony 
środowiska naturalnego greckiemu przedsiębiorstwu energetycznemu DEI w związku 
z wysypiskiem materiałów budowlanych zawierających azbest. Określenie „odpady 
azbestowe” użyte w pierwotnym zezwoleniu zmieniono na „odpady przemysłowe i inne”. 
Składający petycję utrzymuje, że narusza to przepisy decyzji Rady 2003/33/WE 
ustanawiającej kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie 
art. 16 i załącznika II do dyrektywy 99/31/WE, zgodnie z którymi wysypiska otrzymujące 
materiały budowlane zawierające azbest oraz inne właściwe odpady azbestowe muszą 
przyjmować wyłącznie materiały budowlane zawierające azbest i inne właściwe odpady 
azbestowe, które dodatkowo nie mogą zawierać żadnych substancji niebezpiecznych innych 
niż powiązany azbest. Dlatego składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego, 
aby ten skontaktował się z władzami Grecji w celu zapewnienia poszanowania praw 
mieszkańców Megalopoli gwarantowanych w prawodawstwie UE z zakresu ochrony 
środowiska naturalnego. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 1 grudnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Ocena przedmiotowej petycji przez Komisję dotyczyła możliwego naruszenia nie tylko 
dyrektywy 99/31/WE, ale też dyrektywy 85/337/EWG1w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, 
zmienionej dyrektywami 97/11/WE2i dyrektywą 2003/35/WE3. 
W przepisach transponujących dyrektywę 99/31/WE do prawa greckiego przewiduje się, że 
złożenie wniosku o zezwolenie na eksploatację wysypiska musi być poprzedzone uzyskaniem 
decyzji o zatwierdzeniu warunków dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Zgoda na 
warunki dotyczące ochrony środowiska naturalnego jest udzielana zgodnie z przepisami 
transponującymi dyrektywę 85/337/EWG do prawa greckiego.

Z dostępnych informacji wynika, że procedura analizy oddziaływania danego przedsięwzięcia 
na środowisko naturalne została rozpoczęta. Właściwe ministerstwo przyjęło wstępną ocenę 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Przyjęcie tej oceny jest etapem 
wstępnym, który nie pociąga za sobą wiążących skutków prawnych. Inwestor musi 
przygotować analizę oddziaływania na środowisko naturalne, która zostanie udostępniona 
społeczeństwu i potencjalnie zainteresowanym władzom. Następnie właściwy organ będzie 
musiał podjąć ostateczną decyzję.
Ponieważ procedura oceny i udzielania zezwolenia znajduje się w fazie wstępnej, Komisja 
jest zdania, że nie można stwierdzić naruszenia dyrektywy 85/337/EWG i, w konsekwencji, 
dyrektywy 99/31/WE.

Wnioski
Komisja stwierdza, że na tym etapie nie występuje naruszenie prawodawstwa wspólnotowego 
w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. 

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 9 grudnia 2010 r.
Komisja rozpatrywała już przedmiotową petycję w 2008 r. i rozpoczęto wówczas procedurę 
oceny wpływu na środowisko odnośnego przedsięwzięcia, a właściwe ministerstwo przyjęło 
już wstępną ocenę wpływu na środowisko. Przyjęcie tej oceny jest wyłącznie etapem 
wstępnym, który nie pociąga za sobą wiążących skutków prawnych. Takie skutki pociągnie 
za sobą jedynie przyjęcie przez właściwe ministerstwo badania wpływu na środowisko. 

Służby Komisji jak dotąd wciąż nie zostały poinformowane o przyjęciu takiego badania 
wpływu na środowisko przez władze greckie, a więc, o ile procedura oceny i udzielania 
zezwolenia nadal znajduje się w fazie wstępnej, Komisja jest zdania, że w dalszym ciągu nie 
można stwierdzić naruszenia prawa UE w dziedzinie ochrony środowiska. 

Komisja zwraca także uwagę, że w dniu 10 września 2009 r. w sprawie C-286/084Trybunał 
stwierdził winę Grecji w zakresie nieprzyjęcia planu gospodarowania odpadami 

                                               
1Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s.40.
2Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s.5.
3Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s.17.
4 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
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niebezpiecznymi zgodnego z wymogami zawartymi w prawodawstwie Unii oraz w zakresie 
nieutworzenia odpowiedniej zintegrowanej sieci urządzeń do unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych.

W odpowiedzi na skargę Republika Grecka uwzględniła przedmiotowe wysypisko w planach 
budowy składowisk odpadów. Budowa takich wysypisk, na których można składować odpady 
niebezpieczne, jest koniecznością – bez tego Grecja nie będzie mogła zastosować się do 
wyroku Trybunału. 

Składowanie jest jedną z metod gospodarowania odpadami i podlega przepisom dyrektywy 
99/31/WE (zezwolenie, przyjmowanie odpadów, kontrola i monitorowanie w trakcie fazy 
działania, zamknięcia i poeksploatacyjnego nadzoru nad składowiskiem odpadów). 
Przyznawanie pierwszeństwa innym metodom gospodarowania odpadami nie stanowi 
naruszenia przepisów. Możliwe naruszenie dyrektyw w sprawie gospodarowania odpadami 
(2006/12/WE oraz 99/31/WE) zależeć będzie od sposobu funkcjonowania obiektu, tzn. czy 
będzie ono zgodne, czy niezgodne z odnośnymi przepisami prawodawstwa Unii w dziedzinie 
ochrony środowiska.

Jednocześnie tworzenie składowisk powinno być przedmiotem oceny oddziaływania na 
środowisko (OOŚ) zgodnie z dyrektywą 85/337/EWG. Na podstawie tej dyrektywy Komisja 
nie może jednak interweniować w sprawie zasadności lub lokalizacji przedsięwzięcia ani 
weryfikować treści oceny oddziaływania i zatwierdzonych warunków dotyczących ochrony 
środowiska (z wyjątkiem przypadków, w których dane państwo członkowskie popełnia rażący 
błąd w ocenie). Wszystkie te działania leżą w gestii władz państw członkowskich.

Według informacji, którymi Komisja dysponuje, procedura oceny skutków wywieranych na 
środowisko naturalne przez przedmiotowe przedsięwzięcie została rozpoczęta. Właściwy 
minister zatwierdził już wstępne badanie oceny skutków. Wspomniane zatwierdzenie stanowi 
jednak jedynie etap wstępny całego procesu i nie pociąga za sobą wiążących skutków 
prawnych. Następnie należy bowiem przeprowadzić OOŚ (ocenę oddziaływania na 
środowisko), po czym poddać ją konsultacjom społecznym. Po zakończeniu tego etapu 
w gestii właściwych władz leży podjęcie ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu lub 
niezatwierdzeniu OOŚ. Nic nie wskazuje na to, by w przedmiotowej sprawie etap ten został 
osiągnięty. 

W związku z powyższym na chwilę obecną nie można stwierdzić żadnego naruszenia 
przepisów UE. 

Komisja śledzi rozwój sprawy i oczekuje na przyjęcie przez władze greckie oceny 
oddziaływania i dopiero wówczas będzie w stanie zweryfikować zgodność przedmiotowego 
przedsięwzięcia z prawodawstwem UE w dziedzinie ochrony środowiska. 
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