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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1144/2009, którą złożył U.K.P. (Niemcy) w sprawie sytuacji 
dotyczącej odpadów w mieście Gythio w południowej części Peloponezu 
oraz niezdolności władz lokalnych do wprowadzenia w życie unijnych 
przepisów dotyczących gospodarowania odpadami 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje o katastrofalnej sytuacji w zakresie utylizacji odpadów, jaka 
panuje w greckim mieście Gythio, którego władze nie są w stanie przygotować skutecznych 
planów obchodzenia się z odpadami. Powoduje to składowanie nieposortowanych odpadów 
komunalnych w różnych przypadkowych miejscach, co prowadzi nie tylko do poważnych 
zanieczyszczeń, ale stanowi również zagrożenie dla zdrowia miejscowej ludności i turystów. 
Nawiązując do przepisów rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie przemieszczania odpadów, dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie 
odpadów, dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów oraz 
dyrektywy 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów, składający 
petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o niezwłoczne podjęcie interwencji
w związku z tą niebezpieczną dla środowiska sytuacją.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 25 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji
o dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

W wyroku z dnia 6 października 2005 r. (C-502/03) Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że 



PE438.357v04-00 2/3 CM\903639PL.doc

PL

Grecja uchybiła zobowiązaniom spoczywającym na niej zgodnie z art. 4, 8 i 9 dyrektywy 
75/442/EWG1 w sprawie odpadów w brzmieniu zmienionym dyrektywą 91/156/EWG. Wyrok 
ten dotyczy wszystkich nielegalnych lub niekontrolowanych składowisk odpadów 
znajdujących się w Grecji, tj. również składowiska odpadów w miejscowości Gythio. Należy 
zauważyć, że przed Trybunałem Sprawiedliwości władze Grecji potwierdziły istnienie co 
najmniej 1125 nielegalnych lub niekontrolowanych składowisk odpadów na terytorium kraju.

Aby zaradzić problemowi, władze Grecji zaktualizowały regionalne plany gospodarowania 
odpadami w celu zamknięcia nielegalnych lub niekontrolowanych składowisk odpadów do 
końca 2008 r. i zastąpienia tych składowisk odpowiednią infrastrukturą, w szczególności 
odpowiednimi składowiskami odpadów.

Republika Grecka nie zastosowała się w pełni do wyroku Trybunału i nie zamknęła 
wszystkich nielegalnych składowisk odpadów znajdujących się w Grecji, w związku z czym 
Komisja postanowiła wystosować do niej w dniu 15 kwietnia 2009 r. wezwanie do usunięcia 
uchybienia (art. 228).

Odnośnie do budowy nowych składowisk odpadów, zgodnie z regionalnymi planami 
gospodarowania odpadami, składowiska te należy poddać ocenie oddziaływania na 
środowisko zgodnie z przepisami dyrektywy 85/337/EWG2 w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. 
Na podstawie tej dyrektywy Komisja jednak nie może interweniować w sprawie zasadności 
lub lokalizacji przedsięwzięcia ani weryfikować treści oceny oddziaływania i zatwierdzonych 
warunków dotyczących ochrony środowiska (z wyjątkiem przypadków, w których państwo 
członkowskie popełnia rażący błąd w ocenie). Wszystkie te działania leżą w gestii władz 
państw członkowskich.

Komisja będzie nadal czuwać nad tym, aby przestrzegane były przepisy prawa 
wspólnotowego, aby greckie władze dołożyły wszelkich starań w celu zamknięcia wszystkich 
nielegalnych składowisk odpadów znajdujących się w Grecji i zastosowania się tym samym 
do wyroku wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości oraz aby nowe składowiska odpadów, 
utworzone zgodnie z regionalnymi planami gospodarowania odpadami, spełniały wymogi 
określone we wspólnotowych przepisach dotyczących ochrony środowiska.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 9 grudnia 2010 r.

Pomimo postępów osiągniętych po wyroku wydanym przez Trybunał nadal istnieją liczne 
nielegalne wysypiska śmieci. W związku z tym w dniu 29 października 2010 r. Komisja 
postanowiła wystosować do władz greckich dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia 
(art. 260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, były art. 228).

5. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 września 2011 r.

Jak już wspomniano w poprzedniej odpowiedzi, Republika Grecka nie zastosowała się
w pełni do wyroku Trybunału i nie zamknęła wszystkich nielegalnych składowisk odpadów

                                               
1 Dz.U. L 194 z 25.7.1975, s. 39-41.
2 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40-48. 
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w Grecji, w związku z czym Komisja postanowiła wystosować do niej w dniu 29 
października 2010 r. wezwanie do usunięcia uchybienia (art. 260 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej).

W odpowiedzi na ww. pismo władze greckie przekazały szczegółowy plan działań mających 
na celu zamknięcie wszystkich nielegalnych składowisk odpadów do końca czerwca 2011 r. 
oraz ich rekultywację do końca czerwca 2012 r.

Z ostatniego sprawozdania z postępów przesłanego przez Republikę Grecką w dniu 25 lipca 
2011 r. (i obejmującego okres do dnia 30 czerwca 2011 r.) wynika, że nie osiągnięto celu, 
którym jest zamknięcie składowisk, i że część z nich jest nadal eksploatowana.

Służby Komisji analizują obecnie szczegóły ww. sprawozdania. W niedalekiej przyszłości 
zapadnie decyzja dotycząca dalszego ciągu postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego.

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Analiza odpowiedzi przedłożonej przez władze greckie w czerwcu 2011 r. potwierdza, że 
pomimo pewnego zmniejszenia całkowitej liczby wciąż działających nielegalnych składowisk 
odpadów, nie osiągnięto celu, jakim było zamknięcie wszystkich nielegalnych składowisk 
odpadów przed wyżej wymienionym terminem.

W dniu 14 września 2011 r. służby Komisji odbyły spotkanie z władzami greckimi, aby 
uzyskać informacje na temat przyczyn tego niepowodzenia i wypracować ewentualne 
rozwiązania. Należy zauważyć, że ze względu na niepokojącą sytuację gospodarczą
i finansową, Komisja uznaje, że wszczęcie natychmiastowego postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego niekoniecznie byłoby najlepszym 
rozwiązaniem, aby osiągnąć pełną zgodność z wyrokiem Trybunału (C-502/03). Komisja jest 
zdania, że najlepszym podejściem byłoby udzielenie pomocy Grecji w zakresie zwiększenia 
jej zdolności absorpcji dostępnych funduszy wspólnotowych w celu utworzenia infrastruktury 
niezbędnej do należytego gospodarowania odpadami w Grecji i umożliwienia zamknięcia
i rekultywacji pozostałych nielegalnych składowisk odpadów. Ponadto niedawne utworzenie 
grupy zadaniowej ds. Grecji wpisuje się w tę logikę.

Pomimo nacisku, jaki kładzie się obecnie na absorpcję funduszy, Komisja nie zawaha się 
jednak zwrócić ponownie do Trybunału z wnioskiem o nałożenie na Grecję sankcji 
finansowych, jeśli okaże się, że aktualnie promowane podejście nie przynosi spodziewanych 
rezultatów.


