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Odbor za peticije

20.4.2012

OBVESTILO POSLANCEM

Zadeva: Peticija 0212/2008, ki jo vlaga Ioannis Papadopoulos, državljan Belgije, o 
odpiranju odlagališč

1. Povzetek peticije

Vlagatelj peticije meni, da je praksa ravnanja z odpadki v Grčiji nesprejemljiva, kar pomeni, 
da bo kaznovana za vsako odlagališče, ki ne izpolnjuje meril Evropske unije in je zato, da bi 
se temu izognila, na hitro ustvarila odlagališča na območju Karvunarija, ki je govedorejsko in 
ovčjerejsko območje, ter na turističnem območju Levkimi. Vlagatelj peticije trdi, da je treba 
opraviti neodvisno presojo vplivov na okolje, preden se ustvarijo nova odlagališča, katerih 
stroške krijejo evropski davkoplačevalci, ter da je treba njihovo financiranje ustaviti, dokler 
ugotovitve presoje niso znane.

2. Dopustnost

Označena za dopustno dne 11. julija 2008. Komisija je bila zaprošena za informacije v skladu 
s členom 192(4) Poslovnika.

3. Odgovor Komisije, prejet dne 25. novembra 2008

„Odlagališča na ravni Skupnosti ureja Direktiva Sveta 1999/31/ES1 o odlaganju odpadkov na 
odlagališčih. Določa zahteve za načrtovanje, delovanje, zapiranje in upravljanje odlagališč po 
zaprtju.
V skladu s Prilogo I direktive o odlagališčih je treba pri izbiri lokacije odlagališča upoštevati 
naslednje zahteve:

                                               
1 UL L 182, 16.7.1999, str. 1–19.
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a) razdaljo mej od odlagališča do stanovanjskih in rekreacijskih območij, vodnih poti, vodnih 
teles in drugih kmetijskih ali urbanih območij;

b) obstoj podtalnice, obalnih voda ali naravovarstvenih pasov na območju;
c) geološke in hidrogeološke razmere na območju;
d) nevarnost poplav, pogrezanja, usadov ali plazov na odlagališču;
e) varstvo narave ali kulturne dediščine na območju;

Pristojni organi države članice odločijo o izbiri lokacije za odlagališče in odobritvi 
odlagališča. Odlagališče se lahko dovoli samo, če značilnosti lokacije glede zgoraj naštetih 
zahtev kažejo, da odlagališče ne predstavlja resnega tveganja za okolje.

Za odlagališča nevarnih odpadkov je treba opraviti presojo vplivov na okolje v skladu z 
Direktivo 85/337/EGS1, kakor jo spreminja Direktiva Sveta 2011/97/EU2 o presoji vplivov 
določenih javnih in zasebnih projektov na okolje. Presoja drugih odlagališč se lahko opravi, 
če je verjetno, da bodo znatno vplivala na okolje. V skladu z veljavno grško zakonodajo, s 
katero je direktiva prenesena, je za načrtovana odlagališča vedno potrebna presoja vpliva na 
okolje.

Po podatkih, ki jih ima Komisija, je bilo odlagališče pri Karvunariju po opravljeni presoji 
vpliva na okolje dovoljeno s sklepom št. 3679/24.9.2003. Podobno je bila presoja vpliva na 
okolje opravljena za odlagališče pri Levkimiju, projekt pa je bil odobren s sklepom št. 
7293/9.8.1999. Obe odlagališči sta predvideni v ustreznih regionalnih načrtih ravnanja z 
odpadki. 

Komisija bi kot varuhinja Pogodb ukrepala proti vsaki državi članici, če ima dovolj dokazov, 
da je kršeno pravo Unije. Vendar pa Komisija na podlagi podatkov, ki jih je posredoval 
vlagatelj peticije v tej zadevi meni, da obe odlagališči izpolnjujeta zahteve, ki jih določa 
zgoraj navedena zakonodaja EU in da torej ni mogoče ugotoviti kršitve prava Unije.

4. Odgovor Komisije, prejet 26. oktobra 2009

Komisija se je na podlagi dodatnih podatkov, ki so jih posredovali različni pritožniki 
(vlagatelj peticije je eden od njih), odločila začeti postopek za ugotavljanje kršitve 
(2009/4306) in je 14. julija 2009 zaprosila grško vlado za stališče o domnevni kršitvi prava 
Evropske unije, ter da pošlje ustrezna dokazila (o izpolnjevanju zahtev iz Priloge I, ali so bila 
izdana potrebna dovoljena in ali je spoštovana obveznost ločevanja odpadkov na odlagališču). 
Komisija trenutno ocenjuje odgovor, ki so ga grške oblasti poslale 25. septembra 2009. 

Komisija želi v zvezi z vprašanjem odlagališč v Grčiji spomniti na celotno stanje, kot je 
pojasnjeno v peticiji št. 742/2007. 

Ker je bil na podlagi pritožbe vlagatelja peticije začet postopek ugotavljanja kršitve, bo o 
poteku zadeve obveščen v sklopu pritožbe. Pripomniti je treba, da so se uslužbenci Komisije v 

                                               
1 UL L 175, 5.7.1985, str. 40–48.
2 UL L 73, 14.3.1997, str. 5–15.
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začetku oktobra 2009 že sestali s pritožnikom v sklopu postopka ugotavljanja kršitve. 

Komisija bo Odbor za peticije obveščala o napredku pri obravnavi zadeve.

5. Odgovor Komisije, prejet 2. septembra 2010.

Kot je navedeno v prejšnjem sporočilu, se je Komisija na podlagi dodatnih podatkov, ki so jih 
posredovali različni pritožniki (vlagatelj peticije je eden od njih), odločila začeti postopek 
ugotavljanja kršitve (2009/4306) in je zaprosila grško vlado za stališče o domnevni kršitvi 
prava Evropske unije ter za ustrezna dokazila. Komisija je v zadevi zavzela proaktiven pristop 
in se je sestala z vlagateljem peticije (v vlogi pritožnika) 14. 10. 2009, z grškimi oblastmi pa 
25. 11. 2009 in 8. 12. 2009. 

Komisija je v podrobnih odgovorih (z dne 31. 3. 2010 in 11. 6. 2010) pritožnika obvestila, da 
ni bilo mogoče ugotoviti kršitve prava Evropske unije. 

Po podatkih, ki jih ima Komisija, je bilo odlagališče pri Karvunariju po presoji vpliva na 
okolje dovoljeno s sklepom št. 3679/24.9.2003. Podobno je bila presoja vpliva na okolje 
opravljena za odlagališče pri Levkimiju, projekt pa je bil odobren s sklepom št. 
7293/9.8.1999. Obe odlagališči sta predvideni v ustreznih regionalnih načrtih ravnanja z 
odpadki. Opravljeno je bilo tudi posvetovanje z javnostjo, ki je lahko podala svoje pripombe o 
obeh odlagališčih. Ne smemo pozabiti, da so države članice v skladu z Direktivo 85/337/EGS1

pristojne, da odločijo o odprtju odlagališča in izbiri ustrezne lokacije. Komisija prav tako ne 
more preučiti vsebine študije presoje vpliva na okolje, dokler država članica ni naredila očitne 
napake pri presoji2, kar se v tej zadevi ni zgodilo.

Grške oblasti so o odlagališču pri Karvunariju posredovali dokumentacijo, ki dokazuje, da 
deluje popolnoma v skladu z zahtevami zakonodaje EU (odpadki, ki vstopajo odlagališče, so 
ustrezno nadzorovani, vodena je evidenca ob vhodu, na odlagališču se opravljajo inšpekcije, 
izcedne vode so zadovoljivo obdelane ter ni prišlo do uhajanja, cev, ki jo omenja pritožnik, in 
ki se je končala zunaj odlagališča, se je uporabljala v fazi izgradnje in je zdaj zaprta.) Res je, 
da se odlagališče začelo delovati januarja 2009 brez veljavnega dovoljena, kar pomeni kršitev 
zakonodaje EU. Vendar pa je bila ta kršitev odpravljena z izdajo dovoljenja 10. aprila 2009. 

Kot je predhodno navedeno, je bila za odlagališče pri Levkimiju opravljena presoja vpliva na 
okolje, projekt pa je bil odobren s sklepom št. 7293/9.8.1999 (v študiji je omenjena prisotnost 
rek na območju). Poleg tega so grške oblasti posredovale zadostne dokaze, da podtalnica, ki 
so odkrili med izgradnjo odlagališča ni nakazovala obstoja podzemnega jezera, kot trdi 
pritožnik, temveč je bila posledica deževnice, ki jo je zadržala ilovica pod odlagališčem (ena 
od lastnosti ilovice je, da je nepropustna za vodo). 

Odlagališče še ni začelo delovati, zato Komisija trenutno ne more preveriti, ali je njegovo 
delovanje popolnoma skladno z določbami okoljske zakonodaje EU. 
                                               
1 UL L 175, 5.7.1985, str. 40–48.
2 Obstoj drugih študij, katerih ugotovitve so drugačne od ugotovitve študije presoje vpliva na 
okolje, ne pomeni očitne napake pri presoji.
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Ob koncu je treba pripomniti, da je grški državni svet zadevo obravnaval ob več priložnostih.
Do zdaj je vedno odločil v prid upravljavcev obeh odlagališč. Kljub temu pa vsi postopki še 
niso končani. 

Sklepne ugotovitve

Zadeva je v nujni obravnavi na nacionalni ravni. Komisija je kljub temu zadevo preučila in 
ugotovila, da okoljska zakonodaja EU ni bila kršena, razen v primeru izdaje dovoljenja za 
odlagališče pri Karvunariju, kar je bilo rešeno z izdajo ustreznega dovoljenja aprila 2009.

6. Odgovor Komisije (REV.III), prejet 20. aprila 2012

Peticija je bila obravnavana na seji Odbora za peticije decembra 2011. Ker vlagatelj peticije 
po tem datumu ni posredoval novih informacij, lahko Komisija samo potrdi svoje predhodne 
ugotovitve. Komisija želi dodatno pojasniti nekatera vprašanja, ki jih je postavil vlagatelj 
peticije.

a) Odlagališče pri Karvunariju
– Javno posvetovanje:

Ena od kršitev, ki jih zatrjuje vlagatelj peticije je, da ni bilo javnega posvetovanja, kot to 
določa Direktiva 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na 
okolje1. Toda ta obveza je bila izpolnjena. Komisija lahko navede štiri primere:

– sestanek dne 5. februarja 2003 v Igumeniciju, na katerem se je razpravljalo o študiji o 
ravnanju z odpadki na območju Epira. Na tem sestanku so bili prisotni predstavniki prizadetih 
občin in prefektur, pa tudi medijev; 
– 5. avgusta 2003 je prefektura v Tesprotiji javno objavila predhodno presojo vpliva na 
okolje; objavljena je bila tudi v časopisih;
– 5. avgusta 2003 je sekretariat sveta prefekture v Prevezi javnost obvestil, da je regija Epir
odobrila predhodno presojo vpliva na okolje;
– 29. novembra 2004 so javni organi v Prevezi povabili javnost na sestanek o presoji vpliva 
na okolje.

Ta seznam, ki ni izčrpen, dokazuje, da je bila zahteva po javnem posvetovanju izpolnjena.

Spomniti je tudi treba, da Direktiva 2011/92/EU določa obveznost javnega posvetovanja, 
vendar imajo izražena mnenja samo posvetovalni značaj. Če lokalni prebivalci zavrnejo načrt 
ali določeni organi podajo negativno mnenje, to še ne pomeni kršitve, saj je postopek 
posvetovanja po svojem značaju neobvezen.

– Presoja vpliva na okolje:

Presoja vpliva na okolje, ki je bila dana v javno obravnavi, izpolnjuje merila, ki jih določa 

                                               
1 UL L 26, 28.1.2012
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Direktiva 2011/92/EU, pa tudi merila iz Priloge I Direktive št. 99/31/ES o odlagališčih 
(priloga, v kateri so naštete prvine, ki jih je treba upoštevati pri izbiri lokacije za odlagališče).

Regionalni organ za ravnanje z odpadki se je sestal 15. julija 2003 in je predvsem opredelil in 
predlagal najustreznejšo zemljišče za izgradnjo odlagališča. Pripomniti velja, da je odbor, ki 
je bil oblikovan ob tej priložnosti, odločitev sprejel soglasno.

Sledil je postopek presoje vpliva projekta na okolje. V predhodni presoji (ref. št. 
3014/31.7.2003) so bile predstavljene glavne obravnavane alternativne rešitve, predlagana 
izgradnja medregijskega odlagališča na lokaciji „vzhodnega Karvunarija“, ter opisani glavni 
razlogi za to izbiro. Nato je generalni sekretar regije Epir (ref. št. 3679/24.9.2003) potrdil 
okoljske pogoje za projekt.

Opozoriti je treba, da Direktiva 2011/92/EU ne omogoča Komisiji, da bi posredovala glede 
ustreznosti namena ali lokacije projekta ali nadzorovala vsebino presoje vpliva in odobrenih 
okoljskih pogojev. To spada v pristojnost nacionalnih organov. Edina izjema so primeri, ko 
država članica naredi očitno napako pri presoji. V tem primeru ni bilo mogoče ugotoviti take 
očitne napake, saj Evropska unija ne zahteva od držav članic, da opravijo posebne študije ali 
jemljejo vzorce, pod pogojem, da presoja vpliva na okolje izpolnjuje zahteve iz Direktive
2011/92/EU. V tem primeru je bilo to izpolnjeno, saj študija obravnava neposredne in 
posredne vplive, ki bi jih lahko imel projekt na ljudi, živali in rastline, tla, vodo, zrak, 
podnebje in pokrajino, materialne dobrine in kulturno dediščino.

Na koncu je treba še spomniti, da obstoj različnih študij, ki si prišle do drugačnih ugotovitev 
kot so ugotovite presoje vpliva na okolje še ne pomeni očitne napake pri presoji.

Glede pritožbe o najmanjši razdalji med odlagališčem in poseljenimi območji je treba dodati, 
da zakonodaja EU ne določa najmanjše razdalje.

– Uhajanje izcednih voda

Ena od pritožb vlagatelja peticije se nanaša na uhajanje izcednih voda in na cev, ki se 
domnevno uporablja za odvajanje izcednih voda iz odlagališča.

V poročilu z dne 13. oktobra 2009 je zapisano, da ne prihaja do uhajanja izcednih voda in da 
je bila cev zapečatena (s cementom). Poleg tega so s sklepom, v katerem so odobrene okoljske 
zahteve za projekt, določeni tudi posebni ukrepi za zagotavljanje nepropustnosti odlagališča 
in zbiranje izcednih voda. Od kar odlagališče deluje, še ni bilo zabeleženo uhajanje izcednih 
voda. Pripravljen je tudi načrt za preprečevanje vsakršnega uhajanja izcednih voda v izrednih 
razmerah. Predvideni so tudi postopki nadzora in inšpekcij, po potrebi pa tudi prenovitvena 
dela/popravila.

– Delovanje odlagališča

Grške oblasti so v postopku ugotavljanja kršitve Komisiji posredovale ustrezno 
dokumentacijo o delovanju odlagališča in spoštovanju direktiv o odpadkih in odlagališčih.
Izvaja se ustrezen nadzor odpadkov, ki so pripeljani na odlagališče, vodi se evidenca, 
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odlagališče je varovano in zaščiteno, da državljani ali podjetja ne morejo odlagati odpadkov, 
ki niso ločeni, izpolnjena pa je tudi je obveznost recikliranja, saj so bile sklenjene pogodbe s 
podjetjem za reciklažo. Vseeno pa je iz dodatne dokumentacije, ki jo je vlagatelj peticije 
posredoval marca 2012, razvidno, da so bile ugotovljene nekatere pomanjkljivosti v zvezi z 
delovanjem odlagališča. Komisija bo zato začela novo preiskavo in od grških oblasti 
zahtevala pojasnil o dodatnih ukrepih, si se bodo izvajali, da bo odlagališče znova delovalo v 
skladu z okoljsko zakonodajo Evropske unije.

– Obratovalno dovoljenje

Komisija želi pripomniti, da je odlagališče začelo delovati januarja 2009 brez veljavnega 
obratovalnega dovoljenja, kar bi bilo lahko takrat ugotovljeno za kršitev veljavne okoljske 
zakonodaje EU. Dovoljenje za odlaganje trdnih nenevarnih odpadkov je bilo izdano 10. aprila 
2009, s tem pa je bila kršitev tudi odpravljena. V tem primeru je torej šlo za kršitev v 
preteklosti, ki ne vpliva na sedanje stanje. Opomniti velja, da je Sodišče v zadevi C-276/99
odločilo, da je „namen postopka torej (...) zagotoviti spremembo obnašanja uporne države, ne 
pa ugotoviti in abstracto, da je v preteklosti prišlo do pomanjkljivosti“.

b) Odlagališče pri Levkimiju

Trditve, navedene v prejšnjem razdelku, veljajo tudi za odlagališče Levkimi (na primer o 
javnem posvetovanju).

Najprej je treba pripomniti, da je grški državni svet dvakrat obravnaval zadevo. V prvem 
primeru je zavrnil zahtevo za razveljavitev projekta, v drugem pa prekinitev izvajanja del.
Druge pritožbe na svet še niso zaključene.

Zahteva po javni obravnavi je bila spoštovana. Svet prefekture je 18. novembra 1998 javno 
objavil študijo okoljske presoje projekta izgradnje odlagališča na jugu otoka Krf. 4. decembra 
1998 je sedem posameznikov vložilo pritožbo. Kljub objavi dveh pozivov (11. februarja 1999 
in 9. marca 1999) ter časopisnega članka (28. aprila 199) ni bilo dodatnih pritožb. Študija je 
bila odobrena 7. septembra 1999. Posvetovanje z javnostjo je bilo torej opravljeno in ta je 
imela možnost, da sporoči svoje mnenje. Obveznosti, ki jih določa zakonodaja EU, so bile 
torej izpolnjene.

Presoja vpliva na okolje je tako izpolnjevala vsa merila, ki jih določa Direktiva 2011/92/EU, 
pa tudi merila iz Priloge I Direktive št. 99/31/ES o odlagališčih (priloga, ki našteva prvine, ki 
jih je treba upoštevati pri izbiri lokacije za odlagališče). 

Okoljski pogoji za odlagališče so potekli 31. decembra 2009. Avgusta 2009 je bil začet 
postopek za obnovitev pogojev in ko bo končan, bo lahko odlagališču izdano obratovalno 
dovoljenje.

Grške oblasti so 15. junija 2009 vložile zahtevo po spremembi Sklepa o izgradnji odlagališč 
in sanaciji divjih odlagališč v regiji Jonski otoki št. C(2002)4705 z določitvijo novega roka za 
dokončanje del in stroškov projekta. Na zahtevo Komisije so grške oblasti 7. oktobra 2009 in 
25. novembra 2009 na tehničnem sestanku s službami Komisije posredovale dodatne 
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informacije. Ker so se zahtevani rok in okoljske pogoji že iztekli, so službe Komisije grške 
oblasti zaprosile, naj posredujejo osveženo zahtevo za nov rok, odobritev novih okoljskih 
pogojev, pa tudi osveženo besedilo posebnih pogojev iz Priloge I sklepa. Nacionalni organi so 
31. maja 2010 posredovali osveženo zahtevo z novim rokom za dokončanje del in stroškov 
projekta (31. 12. 2010), spremenjen finančni načrt projekta brez sprememb proračuna in 
pomoči Kohezijskega sklada ter osveženo besedilo posebnih pogojev. Grške oblasti so 22. 
julija 2010 posredovale odobrene nove (osvežene) okoljske pogoje, ki so veljavni do 31. 12. 
2016 (glej odobreni sklep št. C(2011) 169 z dne 13. 1 . 2011).

Sklepna ugotovitev

Odlagališče pri Karvunariju je bilo odobreno in izgrajeno v skladu z zakonodajo Evropske 
unije. Nedavno so bile opažene določene težave v njegovem delovanju in Komisija se je zato 
obrnila na grške oblasti za potrebna pojasnila.
Odlagališče pri Levkimiju pa bi kršilo pravo Evropske unije samo, če bi začelo delovati in bi 
delovalo na način, ki ni skladen z zahtevami okoljske zakonodaje Evropske unije. 


