
CM\903639BG.doc PE438.357v04-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1144/2009, внесена от U.K.P., с германско гражданство, относно 
положението с отпадъците в  град Гитио в  Южен Пелопонес и 
неприлагането от страна на местните органи на правилата на 
Общността относно управлението на отпадъци 

1. Резюме на петицията

Вносителят описва катастрофалното положение с отпадъците в гръцкия град Гитио, 
където органите не са успели да изготвят ефективни планове за управление на 
отпадъците. В резултат на това, несъбраните и несортирани предварително общински 
отпадъци се депонират на няколко произволни места в полето, което води не само до 
сериозно замърсяване, но и застрашава здравето на местното население и на туристите. 
Позовавайки се на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета относно превози на отпадъци, Директива 75/442/ЕИО на Съвета 
относно отпадъците, Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
относно отпадъците и Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
относно отпадъците, вносителят призовава Европейския парламент да се намеси 
незабавно в тази нетърпима ситуация.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

В свое решение от 6.10.2005 г. (C-502/03) Съдът на Европейските общности постанови, 
че Гърция не е изпълнила задълженията си съгласно членове 4, 8 и 9 от Директива 
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75/442/ЕИО1 относно отпадъците, във вида, в който е изменена с Директива 
91/156/ЕИО. Това решение се отнася до всички незаконни или неконтролирани депа за 
отпадъци, които функционират в Гърция, следователно и до това в Гитио. Следва да се 
отбележи, че пред Съда на Европейските общности гръцките органи са признали 
функционирането на най-малко 1 125 незаконни или неконтролирани депа за отпадъци 
в страната. 

За да се справят с проблема, гръцките органи са изготвили регионални планове за 
управление на отпадъците като имат за цел закриването на незаконните или 
неконтролираните депа за отпадъци до края на 2008 г. и замяната им с подходящи 
съоръжения за управление, и по-специално депа за отпадъци. 
Тъй като Гръцката република не е постигнала пълно съответствие с решението на Съда 
и не е закрила всички незаконни депа за отпадъци в Гърция, на 15 април 2009 г. 
Комисията взе решение да изпрати до нея официално уведомително писмо (член 228).  
Що се отнася до изграждането на нови депа за отпадъци, в съответствие с регионалните 
планове за управление на отпадъците, последните следва да бъдат предмет на 
проучване на въздействието върху околната среда в съответствие с разпоредбите на 
Директива 85/337/ЕИО2 относно оценката на въздействието на някои публични и 
частни проекти върху околната среда. При все това, директивата не предоставя 
възможност на Комисията да се намеси по отношение на целесъобразността или 
разположението на проекта или да контролира естеството на проучването на 
въздействието и одобрените условия във връзка със защитата на околната среда (с 
изключение на случаите на явна грешка в преценката на държавата-членка). Всичко 
това попада в сферата на отговорност на органите на държавите-членки.  
Комисията ще продължи да следи за спазването на правилата на правото на Общността, 
за това гръцките органи да се погрижат за закриването на всички незаконни депа за 
отпадъци в Гърция и по този начин да изпълнят решението на Съда на Европейските 
общности, както и новите депа за отпадъци, създадени в съответствие с регионалните 
планове за управление на отпадъците, да бъдат съобразени с разпоредбите на 
законодателството на Общността в областта на околната среда.

4. Отговор от Комисията, получен на 9 декември 2010 г.
Въпреки че е постигнат напредък след постановяването на решението на Съда, все още 
остават в експлоатация много незаконни сметища. Ето защо Комисията реши да 
изпрати до гръцките органи допълнително официално уведомително писмо (член 260 
от Договора за функционирането на Европейския съюз, бивш член 228) на 29 октомври 
2010 година.

5. Отговор на Комисията, получен на 30 септември 2011 г.

Както посочва и в предишния си отговор, че Гръцката република не е постигнала пълно 
съответствие с решението на Съда и не е закрила всички незаконни депа за отпадъци в 
Гърция, на 29 октомври 2010 г. Комисията взе решение да изпрати до нея допълнително 
официално уведомително писмо (член 260 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз).
В своя отговор на това писмо гръцките органи представиха подробен план за действие, 
                                               
1 ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 39-41. 
2 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40-48.
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имащ за цел закриването на всички незаконни депа за отпадъци до края на месец юни 
2011г., както и тяхното възстановяване до края на месец юни 2012 г. 
Според последния доклад за напредъка, изпратен от Гръцката република на 25 юли 
2011 г. (отнасящ се за периода до 30 юни 2011 г.), изглежда, че целта, свързана със 
закриването на депата за отпадъци не е постигната и че някои от тях продължават все 
още да функционират. 
В момента подробностите по този последен доклад за напредъка се оценяват от 
службите на Комисията.  Скоро трябва да бъде взето решение за даване на ход на 
процедурата за нарушение.

6. Отговор от Комисията (преразгледан), получен на 30 май 2012 г.

Анализът на отговора, подаден от гръцките органи в хода на месец юни 2011 г., 
потвърждава, че въпреки известно намаляване на общия брой действащи незаконни 
сметища целта за закриване на всичките незаконни сметища преди въпросния месец не 
е била постигната.

На 14 септември 2011 г. службите на Комисията са разговаряли с гръцките органи, за да 
се осведомят относно причините за този неуспех и да се потърсят възможни решения. 
Следва да се отбележи, че поради особено тревожния икономически и финансов 
контекст Комисията счита, че незабавното предприемане на процедура за нарушение не 
би било най-доброто решение за постигане на пълно спазване на Решение на Съда (C-
502/03). Комисията е на мнение, че най-добрият подход е да се помогне на Гърция да 
укрепи капацитета си за усвояване на наличните фондове на Общността, за да се 
създаде необходимата инфраструктура за подходящо управление на отпадъците и така 
да се затворят и преустроят всички оставащи незаконни депа за отпадъци. Впрочем 
неотдавнашното създаване на Работната група за Гърция също се вписва в този 
контекст. 

Но въпреки поставения в момента акцент върху усвояването на фондовете, Комисията 
няма да се поколебае да сезира отново Съда и да предложи финансови санкции спрямо 
Гърция, ако се окаже, че сегашният подход на подкрепа не води до очакваните 
резултати. 


