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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0212/2008, внесена от Ioannis Papadopoulos, с белгийско 
гражданство, относно създаването на площадки за депониране на отпадъци

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че практиките за управление на отпадъците в Гърция 
са неприемливи, което означава, че ще й бъдат налагани глоби за всяка площадка за 
обезвреждане на отпадъци, която не отговаря на изискванията на ЕС, и че за да се 
избегне това, набързо са били създадени площадки за депониране на отпадъци в района 
на Карвунари, където се отглеждат едър рогат добитък и овце, и Левкими, който е 
туристически район. Вносителят на петицията твърди, че трябва да бъде извършено 
независимо проучване на въздействието върху околната среда преди създаването на 
площадки за депониране на отпадъци, разходите за които се поемат от европейските 
данъкоплатци, и че тяхното финансиране следва да се спре до обявяването на 
резултатите от проучването.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 юли 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

На общностно ниво, площадките за депониране на отпадъци се регулират от Директива 
1999/31/ЕО1 относно депонирането на отпадъци. Тази директива определя изискванията 
за създаването, експлоатацията, затварянето и последващите грижи във връзка с 
площадки за депониране на отпадъци. 

                                               
1 ОВ L 182, 16.07.1999 г., стр. 1-19
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Съгласно приложение I към Директивата относно депонирането на отпадъци, 
местоположението на площадките за депониране трябва да се съобрази с:

а) разстоянията от границите на депото до обитаемите и развлекателните зони, 
водните пътища и басейни и други земеделски и градски територии;

б) съществуването на подпочвени води, крайбрежни води или защитени територии в 
района;

в) геоложките и хидрогеоложките условия на района;
г) риска от наводнения, утаяване, свличане на почвата или образуване на лавини;
д) защитата на природата или наличието на културни паметници на тази територия.

Избирането на местоположение за площадка за депониране на отпадъци и решението за 
издаване на разрешение за такава площадка се вземат от компетентните органи в 
държавите-членки. За такава площадка може да се издаде разрешение единствено, ако 
характеристиките на обекта по отношение на гореспоменатите критерии показват, че тя 
няма да представлява сериозна опасност за околната среда. 

Площадките за опасни отпадъци също трябва да подлежат на оценка на въздействието 
върху околната среда съгласно Директива 85/337/ЕИО1, изменена с 
Директива 97/11/ЕО2 относно оценката на въздействието на определени публични и 
частни проекти върху околната среда. Други площадки могат да подлежат на оценка, 
ако има вероятност да окажат значително въздействие върху околната среда. Съгласно 
съществуващото гръцко законодателство, което транспонира тази директива, оценката 
на въздействието върху околната среда винаги се изисква във връзка с проекти за 
изграждане на площадки за депониране на отпадъци.

Според информацията, с която разполага Комисията, площадката за отпадъци в 
Карвунари е получила разрешение с Решение 3679/24.9.2003 г .  вследствие на 
извършена оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). За площадката в 
Левкими също е извършена ОВОС и проектът е одобрен с Решение 7293/9.8.1999 г. 
Двете площадки са предвидени в съответните регионални планове за управление на 
отпадъците. 

Като орган, който следи за спазването на Договора, Комисията предприема съдебни 
действия срещу всяка държава-членка, ако съществуват достатъчно доказателства, че е 
извършено нарушение на правото на Общността. Но според информацията, 
предоставена от вносителя на петицията по този случай, Комисията счита, че и двата 
обекта съответстват на изискванията на гореспоменатото законодателство на ЕО и, 
следователно, не може да бъде установено нарушение на правото на Общността.

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

След получаването на допълнителна информация, изпратена от различни 
жалбоподатели (сред които и вносителят на петицията), Комисията реши да започне 

                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40-48
2 ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5-15
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процедура за нарушение (2009/4306) и на 14 юли 2009 г. поиска от правителството на 
Република Гърция да обяви позицията си относно предполагаемите нарушения на 
законодателството на ЕС и да изпрати съответните подкрепящи документи (как се 
изпълняват изискванията в съответствие с приложение I, дали са предоставени всички 
необходими разрешителни и дали е било спазено задължението за разпределяне на 
депонираните на площадката отпадъци). Комисията в момента оценява отговора, 
изпратен от гръцките органи на 25 септември 2009 г. 

Относно проблема с площадките за депониране на отпадъци в Гърция Комисията би 
искала да припомни цялостната ситуация, както е описана в петиция 742/2007.

Тъй като процедурата за нарушение беше започната след жалба на вносителя на 
петицията, той ще продължи да бъде информиран за развитието на случая в рамките на 
жалбата. Следва да се отбележи, че в началото на октомври 2009 г. се състоя среща 
между длъжностни лица на Комисията и жалбоподателя в контекста на процедурата за 
нарушение. 

Комисията ще продължи да информира комисията по петиции за развитието по случая.

5. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Съобразно предходното съобщение, вследствие на информация, изпратена от различни 
жалбоподатели (един от които е вносителят на петицията), Комисията взе решение да 
открие производство за установяване на нарушение и изиска от правителството на 
Република Гърция да изрази позиция относно предполагаемите нарушения на правото 
на ЕС и да изпрати необходимите подкрепящи документи. Комисията зае проактивна 
позиция в този случай, като се срещна с вносителя на петицията (в качеството му на 
жалбоподател) на 14.10.2009 г. и с гръцките органи на 25.11.2009 г. и 8.12.2009 г.

В своите подробни отговори (от 31.3.2010 г. и 11.6.2010 г.) Комисията информира 
жалбоподателя, че не е установила нарушение на законодателството на ЕС. 

В съответствие с информацията, която притежава Комисията, за площадката за 
отпадъци в Kaрвунари е било дадено разрешение след Оценка на въздействието върху 
околната среда с Решение 3679/24.9.2003. Аналогично, за площадката в Левкими е 
направена Оценка на въздействието върху околната среда и за проекта е било издадено 
разрешение с Решение 7293/9.8.1999. Двете площадки са предвидени в съответните 
регионални планове за управление на отпадъците. Освен това, осъществена е 
консултация с обществеността, която има възможност да представи своите наблюдения 
относно двете площадки. Следва да бъде припомнено, че в съответствие с Директива 
85/337/EИО1, държавите-членки отговарят за решението, дали площадката следва да 
бъде отворена, както и за избора на подходящо място. Освен това Комисията може да 
направи преглед на същността на проучване за ОВОС единствено когато държава-
членка е извършила явна грешка при оценката2, което не е така в този случай.
                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40-48
2 Съществуването на други изследвания, чиито заключения не съответстват на тези на ОВОС, не 
съставляват явна грешка при оценяването
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По отношение на площадката в Карвунари, гръцките органи представиха 
документация, доказваща, че площадката функционира в пълно съответствие с 
изискванията на правото на ЕС (има подходящ контрол върху депонираните на 
площадката отпадъци, води се регистър при входа, провеждат се инспекции на място, 
инфилтратните води се обработват в задоволителна степен и няма случаи на изтичане, а 
„тръбата”, спомената от жалбоподателя, която свършва извън площадката, е била 
използвана по време на фазата на изграждането и сега е затворена). Площадката 
започва да функционира през януари 2009 г. без валидно разрешително и в нарушение 
на правото на ЕС. Въпреки това нарушението е поправено чрез издаване на 
разрешително на 10 април 2009 г. 

По отношение на площадката в Левкими, съобразно горепосоченото, ОВОС е 
направена и проектът е одобрен с Решение 7293/9.8.1999 (в това проучване 
действително се споменава съществуването на реки в тази област). Освен това гръцките 
органи осигуриха достатъчно надеждни сведения, които доказват, че подпочвените 
води, открити по време на изграждането на площадката, не говорят за съществуване на 
„подземно езеро”, както твърди жалбоподателят, а се дължат на дъждовна вода, 
задържана от глината, намираща се под площадката (една от характеристиките на 
глината е нейната непропускливост). 

Площадката все още не е започнала да функционира и поради тази причина Комисията 
не може към настоящия момент да потвърди дали нейното функциониране съответства 
напълно на разпоредбите на европейското законодателство в областта на околната 
среда. 

В заключение следва да бъде отбелязано, че този въпрос е бил повдигнат пред Гръцкия 
държавен съвет по няколко повода. Към настоящия момент решенията на Гръцкия 
държавен съвет са били винаги в полза на операторите на двете площадки. Въпреки 
това има други висящи дела. 

Заключения

Понастоящем въпросът се разглежда в рамките на националната юрисдикция. Въпреки 
това Комисията е разследвала въпроса и стига до заключението, че няма нарушение на 
европейското законодателство в областта на околната среда, с изключение на въпроса 
за издаването на разрешително за площадката в Карвунари - въпрос, който е разрешен с 
издаването на съответното разрешително през април 2009 г.

6. Отговор на Комисията (REV.III), получен на 20 април 2012 г.

Петицията беше обсъдена в хода на заседанието на комисията по петиции през 
декември 2011 г. При липсата на нова информация, представена от вносителя считано 
от тази дата, Комисията не може да не потвърди предишните си отговори. Комисията 
би искала също така да направи някои допълнителни разяснения относно въпроси, 
повдигнати от вносителя. 

a) Площадка за отпадъци Карвунари
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- Консултации с обществеността:

Едно от обвиненията на вносителя на петицията се отнася до липсата на обществена 
консултация, предвидена от Директива 2011/92/ЕО относно оценката на въздействието 
на някои публични и частни проекти върху околната среда1. Но това задължение е 
спазено. Комисията може да цитира четири примера:

- заседание, състояло се на 5 февруари 2003 г. в Игуменица, което се отнася до 
проучване относно управлението на отпадъците в региона Епир.  В хода на това 
заседание представителите на съответните кметства и префектури присъстват, както и 
медиите;
- на 5 август 2003 г., предварителното проучване на въздействието върху околната 
среда е представено на широката общественост от префектурата Теспротия; това 
уведомление е също така споменато във вестниците;
- на 5 август 2003 г. секретариатът на съвета на префектура Превеза информира 
обществеността, че регион Епир е дал положително становище по отношение на 
предварителното проучване на въздействието върху околната среда;
- на 29 ноември 2004 г. органите на Превеза поканиха обществеността да участва в 
заседание относно проучването на въздействието върху околната среда.

Този списък, макар и неизчерпателен, позволява да се покаже, че е спазено 
задължението за консултиране с обществеността.

Целесъобразно е също така да се посочи, че Директива 2011/92/ЕО споменава само 
едно задължение за консултация с обществеността, но становището, изразено от нея, 
има само консултативен характер. Отхвърлянето на проекта от местното общество или 
негативното становище на определени органи не могат да съставляват мотив за 
нарушение, предвид факта, че става въпрос за процедура на консултация без обвързващ 
характер.

-Проучването на въздействието върху околната среда:

Проучването на въздействието върху околната среда, което е изготвено и подложено на 
процедура на обществена консултация, отговаря на критериите, установени от 
Директива 2011/92/ЕО, но също и на тези от Приложение I на Директива 99/31/ЕО 
относно депонирането (приложение, което споменава елементите, които трябва да се 
отчетат при избора на място за  депониране)

В частност, регионалното планиране на управлението на отпадъци е приключено на 15 
юли 2003 г. и по-специално посочва и предлага най-подходящото място за 
изграждането на площадката за отпадъци. Необходимо е да се отбележи, че учреденият 
по този повод комитет излезе с единодушно предложение. 

След това беше започната процедурата на екологична оценка на проекта.
Предварителната оценка (ref. 3014/31.7.2003) прецизира основните решения за замяна, 
които бяха разгледани, и предложи изграждането на междурегионална площадка на 

                                               
1 OВ L26, 28.1.2012 г.
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територията на изток от Карвунари, като посочи основните причини за този избор.
Накрая, решението на генералния секретар на регион Епир (ref. 3679/24.9.2003) одобри 
екологичните условия за проекта.

Следва да се отбележи, че Директива 2011/92/ЕО не дава на Комисията възможност за 
намеса по отношение на уместността или местоположението на проекта, нито да 
контролира съдържанието на проучването на въздействието и одобрените екологични 
условия. За всичко това отговорност носят националните органи.  Единственото 
изключение на това правило е случаят, когато държава членка прави явна грешка в 
преценката си. При все това, в този случай не може да се установи никаква такава явна 
грешка, тъй като законодателството на ЕС не задължава държавите членки да 
осъществяват специфични проучвания или проби, от момента, в който ОВОС отговаря 
на задълженията, предвидени от Директива 2011/92/ЕО, какъвто е настоящият случай, 
тъй като въпросното проучване споменава преките и косвените въздействия, които 
проектът може да има върху човека, фауната и флората, почвата, водата, въздуха, 
климата и ландшафта, материалните активи и културното наследство.

Най-сетне, трябва да се припомни, че съществуването на други проучвания, които 
стигат до заключения, различни от тези на проучването на въздействието върху 
околната среда, не съставлява явна грешка при преценката.

Нещо повече, по отношение на възражението относно минималното разстояние между 
площадката за отпадъци и жилищните зони, трябва да се отбележи, че 
законодателството на ЕС не предвижда такова минимално разстояние.

-Течът на инфилтрирани води:

Един от въпросите, повдигнати от вносителя на петицията, се отнася до теча на 
инфилтрирани води и съществуването на тръба, която ги разпръсква непосредствено 
извън площадката за отпадъци.

Във връзка с тази тръба, съществува доклад от 13 октомври 2009 г., който 
удостоверява, че не е забелязан никакъв теч и че тръбата е окончателно затворена 
(затваряне с цимент). Наред с това, решението за одобрение на екологичните условия 
съдържа конкретни мерки по отношение на запечатването на площадката за отпадъци и 
събирането и управлението на инфилтрираните води. Трябва да се отбележи, че по 
отношение на структурата на площадката за отпадъци, към момента не е забелязан 
никакъв теч на инфилтрирани води поради извършеното запечатване. Наред с това, 
изготвен е план за спешни ситуации с цел предотвратяване на всякакви течове на 
инфилтрирани води. Най-сетне, предвидени са процедури на контрол и на проверки, 
както и реновиране/поправки в случай на необходимост. 

- Функциониране на площадката за отпадъци

По отношение на функционирането на площадката за отпадъци и спазването на 
директивите относно отпадъците и площадките за отпадъци, следва да се отбележи, че 
в рамките на производството за установяване на неизпълнение на задължения гръцките 
органи представиха на Комисията съответната документация, която доказва правилно 
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функциониране на съоръжението.   В действителност, съществува подходящ контрол 
на отпадъците, които се депонират на площадката, поддържа се регистър, обектът е 
защитаван и охраняван, така че граждани или частни дружества да не могат да 
изхвърлят собствените си отпадъци, без да спазват задължението за сортиране, 
задължението за преработка също е изпълнено, като са сключени договори с дружество 
за преработка на отпадъци. От представената от вносителя през март 2012 г. 
допълнителна документация обаче е видно, че са установени известни проблеми, които 
засягат функционирането на площадката за отпадъци. По тази причина Комисията ще 
започне ново проучване и ще изисква разяснения от страна на гръцките органи, така че 
да бъдат взети необходимите мерки и площадката да може отново да функционира при 
спазване на законодателството на ЕС в областта на опазването на околната среда. 

- Съществуването на лиценз:

Комисията би искала също да отбележи, че имайки предвид, че площадката започна да 
функционира през януари 2009 г. без валиден лиценз, към този момент може да бъде 
установено нарушение на законодателството на ЕС в областта на опазването на 
околната среда.  Посоченото нарушение все пак беше прекратено на 10 април 2009 г., 
когато беше издаден лиценз за депониране на твърди безопасни отпадъци.
Понастоящем става въпрос за „довършено нарушение“, чието действие е изчерпано.
Следва да припомним, че съгласно решение C-276/99 на Съда на ЕС „целта на 
производството следователно е (…) да се постигне промяна в поведението на 
държавата, която е извършила нарушение, а не да се констатира съществувало в 
миналото абстрактно неизпълнение на задължения“.

б) Площадката в Левкими

Твърденията, съдържащи се в предходния параграф, се отнасят и за площадката в 
Левкими (като например по отношение на консултативния характер на допитването до 
обществеността).

На първо място следва да отбележим, че гръцкият Държавен съвет беше сезиран 
двукратно. По първото дело, той отказа да уважи искането за анулиране на проекта, а 
по второто - отказа да спре осъществяването на работите. Следва да се отбележи, че 
други искове все още са висящи пред същата юрисдикция. 

Процедурата за допитване до обществеността беше спазена. На 18 ноември 1998 г. 
съветът на префектурата предостави на обществеността проучване на въздействието 
върху околната среда относно откриването на площадка за съхранение на отпадъци в 
южната част на о. Корфу. На 4 декември 1998 г. седем частни лица изразиха 
несъгласието си. Все пак и въпреки две напомняния (на 11 февруари 1999 г. и на 9 
март 1999 г.), както и отпечатването на статия във вестник (на 28 април 1999 г.), не 
последва реакция от други лица. И така, на 7 септември 1999 г., проучването беше 
одобрено. Следователно е видно, че обществеността е била консултирана и е имала 
възможност да изрази мнението си. Следователно произтичащите от 
законодателството на ЕС задължения са били спазени. 
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Освен това проучването на въздействието върху околната среда отговаря на всички 
критерии, установени в Директива 2011/92/ЕО, но също и на тези от Приложение I на 
Директива 99/31/ЕО (приложение, което споменава елементите, които трябва да се 
отчетат при избора на място за  депониране)

Накрая, следва да се отбележи, че срокът на действие на екологичните клаузи изтече на 
31 декември 2009 г. Процедурата по подновяването им започна през август 2009 г. и 
след приключването й, на площадката ще може да бъде издадено разрешение за 
функциониране.

На 15 юни гръцките органи внесоха искане за изменение на решението за „изграждане 
и рехабилитация на неконтролирани площадки за отпадъци в района на островите в 
Йонийско море“ C(2002)4705 с оглед определяне на нов срок за приключване на 
работите и разходите за проекта. По искане на Комисията на 7 октомври 2009 г. и на 25 
ноември 2009 г. гръцките органи предоставиха допълнителна информация  по време на 
експертна среща със службите на Комисията. Поради факта, че много скоро изтичаше 
определения срок и действието на екологичните клаузи, службите на Комисията 
поискаха от гръцките органи да представят актуализирано искане с нов срок, 
одобрените нови екологични клаузи, както и актуализиран текст на специалните 
условия на Приложение І от решението.  На 31 май 2010 г. националните органи 
внесоха актуализирано искане с нов срок за приключване на работите и разходите по 
проекта (31/12/2010 г.), изменен план за финансиране на проекта без промяна на 
бюджета и подкрепа от Кохезионния фонд, както и актуализиран текст на специалните 
условия. На 22 юли 2010 г. гръцките органи внесоха одобрените нови (актуализирани) 
екологични клаузи. Актуализираните екологични клаузи са валидни до 31/12/2016 г. 
(вж одобреното решение C(2011) 169 от 13/01/2011 г.). 

Заключение

Площадката за отпадъци Карвунари беше одобрена и изградена при спазване на 
законодателството на ЕС. Все пак неотдавна бяха наблюдавани някои проблеми при 
функционирането и поради това Комисията реши да се свърже с гръцките органи, за да 
получи необходимите разяснения.

По отношение на площадката в Левкими, евентуално нарушение би могло да бъде 
установено единствено ако площадката започне да функционира, и ако функционира 
при неспазване на задълженията, установени в законодателството на ЕС в областта на 
околната среда. 


