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Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0573/2011 внесена от Konstantinos Papadigenopoulos, с гръцко 
гражданство, подкрепена от 2220 подписа, относно сериозни грешки и 
пропуски при оценката на въздействието върху околната среда на 
предложение за депо за отпадъци в Mavro Vouno Grammatikou и свързаното 
с това нарушение на законодателството на ЕС в областта на околната среда

1. Резюме на петицията

Като посочва местоположението за депо за отпадъци в близост до Mavro Vouno 
Grammatikou в Източна Атика, вносителят на петицията твърди, че има сериозни 
грешки и пропуски в съответната оценка за въздействието върху околната среда. На 
проекта е било предоставено подпомагане от Кохезионния фонд (Решение 
C(2004)5509), но изпълнението е било забавено поради представянето на жалба от 
местни жители до Върховния съд на Гърция. Вносителят на петицията твърди, че в този 
случай става въпрос за нарушение на редица законодателни актове на ЕС, включително 
Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването, Директива 2008/105/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета за стандарти за качество на околната среда в областта на 
политиката за водите, Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им, 
Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оценката на 
последиците на някои планове и програми върху околната среда и Директива 
85/337/ЕИО на Съвета относно оценката на въздействието на някои публични и частни 
проекти върху околната среда, и следователно призовава Европейския парламент да се 
намеси, за да се сложи край на въпросния проект.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
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сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 декември 2011 г.

Вносителят на петицията не одобрява проекта за застрояване на депо за отпадъци в 
района на Източна Атика и по-точно в селището Mavro Vouno в община Grammatiko. 
Според вносителя въпросният проект ще наруши разпоредбите на законодателството на 
ЕС (по-специално Директива 99/31/ЕО1 относно депонирането на отпадъци, Директива 
2008/98/ЕО2 за отпадъците и Директива 85/337/ЕИО3 относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда). Освен това, 
отново според вносителя, направената за този проект оценка на въздействието върху 
околната среда съдържа явни грешки, допуснати от гръцките органи.

а. Хронология на действията, предприети от Комисията по отношение на проекта за 
депо за отпадъци в Grammatiko
Комисията би желала предварително да отбележи, че през последните години е 
получила много голям брой жалби и друга кореспонденция относно проекта за 
построяване на депо за отпадъци в Grammatiko. Тези жалби са били изпратени както от 
вносителя на петицията, така и от други жалбоподатели, чиито имена са посочени в 
представената с петицията документация, и които се представляват от вносителя на 
същата. Що се отнася до самия вносител, на 8 април 2011 г. той е подал и жалба до 
Комисията. На 9 септември 2011 г., с писмо Комисията го е информирала за 
отсъствието на нарушение на законодателството на ЕС в областта на околната среда (по 
причини, които ще изложим в следващите параграфи). При отсъствието на отговор от 
страна на жалбоподателя, досието е било приключено. 
Трябва да се отбележи, че в миналото Комисията вече е откривала две производства за 
нарушение по този въпрос въз основа на две жалби: първата през 2004 г. и втората през 
2008 г., за да провери дали Република Гърция спазва задълженията по 
законодателството на ЕС. При отсъствието на каквото и да е нарушение на 
законодателството на ЕС в областта на околната среда (и по-специално на директиви 
85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти 
върху околната среда, 99/31/ЕО относно депонирането на отпадъци, 75/442/ЕИО, 
изменена с Директива 91/156/ЕИО, за отпадъците4), Комисията е заключила и 
следователно решила да приключи процедурите с решения от 16 март 2005 г. и от 5 
юни 2008 г. 

Трябва да се подчертае, че на 30 март 2011 г. и след получена жалба, Европейският 
омбудсман е решил да заведе досие (432/2011/ANA). Това досие е било приключено на 
1 август 2011 г. В решението си за приключване5 Омбудсманът е информирал 
жалбоподателя, че „Смятам да предам копие от досието по жалбата на комисията 
по петициите към Европейския парламент. Това копие ще включва собствено 

                                               
1 ОВ L 182 от 16.7.1999 г., стр. 1-19.
2 ОВ L 312 от 22.11.2008 г., стр. 3–30.
3 ОВ L 175 от 5.7.1985 г., стр. 40-48.
4 ОВ L 78 от 26.3.1991 г., стр. 32-37.
5 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/en/10775/html.bookmark
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обобщение на жалбата от Омбудсмана и доводите на Комисията“. Затова Комисията 
не би искала да се връща подробно на всички моменти, съдържащи се в отговора, 
представен на Европейския омбудсман. 

б. Отсъствие на нарушение на законодателството на ЕС в областта на околната 
среда
Депонирането представлява единият от методите за управление на отпадъците и 
подлежи на разпоредбите на Директива 1999/31/ЕО (разрешение, приемане на 
отпадъци, контрол и мониторинг през фазата на експлоатация, закриване, полагане на 
последващи грижи). Трябва да се поясни, че макар и законодателството на ЕС в 
областта на околната среда да дава приоритет на други способи, то в никакъв случай не 
забранява на държавите-членки да изберат такъв способ за депониране. Наред с това 
изграждането на депа трябва да бъде съобразено с околната среда в съответствие с 
Директива 85/337/ЕИО. Директивата обаче не позволява на Комисията да се намесва по 
отношение на целесъобразността или местонахождението на проекта или да 
контролира по същество оценката на въздействието и одобрените условия по 
отношение на околната среда (с изключение на случаите, при които държавата-членка 
допуска очевидна грешка при оценката1). За всичко това отговорност носят органите на 
държавите-членки.  

Трябва да се отбележи, че съгласно Директива 2008/98/ЕО решението за нивото 
(национално, областно, регионално) на планиране при управление на отпадъците е от 
компетентността на националните органи, на които се предоставя свобода при избора 
на методите и на местата за унищожаване на отпадъците. Всичко това не може да бъде 
предмет на контрол от страна на Комисията. Що се отнася до област Атика, 
регионалното планиране на управлението на отпадъците е било приключено с 
приемането на закон 3164/2003, който утвърждава подходящите места за разполагане 
на инсталациите за управление на отпадъците. Сред тези места е и Grammatiko.

В конкретния случай, проектът е бил обект на оценка на въздействието върху околната 
среда по смисъла на Директива 85/337/ЕИО и са били спазените предвидените по нея 
процедури. В края на процедурата за екологична оценка е било прието съвместно 
министерско решение № 136945/5.12.2003, с което се одобряват условията по 
отношение на околната среда. Трябва да се отбележи, че обществеността е била 
информирана и е имала възможност да изрази мнението си преди окончателното 
одобрение на проекта. Освен това, след одобряването на проекта, компетентните 
органи са предоставили на разположение на обществеността цялата необходима 
информация. Следователно, вносителят на петицията, както и всяко друго 
заинтересовано лице са имали възможността да участват и да заявят своята гледна 
точка. 

На този етап трябва да се отбележи, че проектът за построяване на депо за отпадъци в 
Grammatiko вече е бил обект на два съдебни иска. Първият иск е бил предявен пред 

                                               
1 Наличието на оценки, стигащи до заключения, различни от посочените в оценката на въздействието 
върху околната среда, относно последиците, които един проект би могъл да има за околната среда, не 
представлява очевидна грешка при оценката.
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гръцкия Държавен съвет (Symvoulio tis Epikrateias) (внесен от община Grammatiko 
срещу решението, с което са били одобрени условията на проекта по отношение на 
околната среда) и е бил отхвърлен на 18 април 2007 г. Държавният съвет е сметнал, че 
оценката на въздействието върху околната среда, изготвена от компетентните гръцки 
органи отговаря на критериите за качество, които се изискват както според 
националното, така и според законодателството на ЕС, позволява предотвратяването 
и/или справянето с евентуално нарушаване на функционирането на депото и че, 
следователно, не може да бъде установено никакво нарушаване на националното 
законодателство и на това на ЕС. Следователно проектът за построяване на депо за 
отпадъци в района на Grammatiko, по-точно в Mavro Vouno, е бил обсъждан на 
пленарно заседание на гръцкия Държавен съвет (Symvoulio tis Epikrateias). 
Националният съд (Symvoulio tis Epikrateias), който е също и съд по общностно право, 
отговарящ за прилагането на правото на ЕС, е отхвърлил иска, внесен срещу 
решението, с което са били одобрени условията на проекта по отношение на околната 
среда. 

Втори иск, внесен от община Grammatiko, е бил депозиран пред Съда на ЕС (дело № T-
13/08) с искане за отмяна на решение № E(2004) 5509 на Комисията от 21 декември 
2004 г. относно предоставянето на помощ от Кохезионния фонд за проект, наречен 
„изграждане на обект за депониране на отпадъци в инсталацията за обработка и 
управление на отпадъци в Североизточна Атика в местността Mavro Vouno 
Grammatikou в Република Гърция“. Същият съд е отхвърлил този иск. 

На този етап трябва да се отбележи, че що се отнася до решение № Е(2004) 5509, с 
което Комисията е приела да съфинансира проекта за изграждане на депото в 
Grammatiko, това съфинансира зависи от спазването на някои конкретни условия, 
включени към решението за съфинансиране. 

В рамките на решението за съфинансиране на въпросния проект, Комисията е 
разполагала с необходимата информация, за да бъде в състояние да констатира 
нарушение на законодателството в областта на околната среда и да вземе подходящите 
мерки, ако такова нарушение е съществувало. Но тъй като такова нарушение не е било 
констатирано, е станало възможно приемането на посоченото по-горе решение. Между 
другото това е потвърдено от Съда, който е отхвърлил иска за отмяна на решението на 
Комисията. Освен това, при окончателното плащане по този проект Комисията ще 
провери дали преди инсталацията да започне да функционира е издадено разрешение 
съгласно член 9 от Директива 99/31/ЕО; това разрешение, което се издава след 
инспектиране на обекта, трябва да докаже, че проектът функционира в съответствие с 
разпоредбите на посочената директива, което означава и че са взети всички мерки за 
опазване на въздуха и водите.

Що се отнася до споменаването от жалбоподателя на Директива 80/68/ЕИО относно 
опазването на подземните води от замърсяване, причинено от определени опасни 
вещества1 (както и новата Директива 2006/118/ЕО за опазване на подземните води и 
влошаване на състоянието им2), която според собствените му думи е била нарушена 
заради замърсяване, причинено в морската екосистема поради някои сондажи, 
                                               
1 ОВ L 20 от 26.1.1980 г., стр. 43-48.
2 ОВ L 372 от 27.12.2006 г., стр. 19-31.
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Комисията би искала на първо място да отбележи, че тази директива важи само за 
подземните води, а не за морската околна среда. Въпреки това, дори и правното 
основание, на което се позовава да е погрешно, Комисията би искала да подчертае, че 
условията по отношение на околната среда, одобрени със съвместно министерско 
решение и „потвърдени“ със съдебно решение (Гръцки държавен съвет(Symvoulio tis 
Epikrateias), съдържат необходимите гаранции за предотвратяване на каквото и да е 
увреждане на околната среда и/или за отстраняване на всяко възможно неблагоприятно 
въздействие върху нея. На този етап Комисията би искала още веднъж да подчертае, че 
всяко нарушение на законодателството на ЕС по отношение на отпадъците и водите 
може да бъде установено само ако по време на функциониране на депото (фаза, която 
така и не е започнала) то започне да работи по начин, който не съответства на 
законодателството на ЕС в областта на околната среда.

По отношение на предполагаемото замърсяване на морската екосистема в резултат на 
работите за построяването на депото, както претендира жалбоподателя, трябва да се 
отбележи, че след получени жалби, инспекторите от гръцкото Министерството на 
околната среда са се ангажирали и са поискали разяснения от област Атика. 
Регионалните органи са отхвърлили всички подобни твърдения; те специално 
възразяват срещу причинно-следствената връзка между замърсяването на морската 
екосистема и работите за построяването на депото и изтъкват други възможни причини, 
а именно унищожаването на флората след пожарите от 2009 г. Трябва да се отбележи, 
че регионалните органи съобщават, че се правят почти ежедневни проверки на място и 
че досега не е констатирано никакво отклонение от одобрената оценка.

Що се отнася до общите твърдения на вносителя на петицията за рисковете от 
построяването и от функционирането на проекта (например, замърсяване на водните 
източници), възможното нарушение на директивите относно управление на отпадъците 
или опазване на водите ще зависи, по-специално, от начина, по който съоръжението ще 
функционира, т.е. дали експлоатацията ще отговаря на съответните разпоредби на 
законодателството на ЕС в областта на околната среда.

Заключение

Проектът за построяване на депо в община Grammatiko, селището „Mavro Vouno“, вече 
три пъти е бил разглеждан от Комисията: въз основа на досиетата, датиращи от 2004 г. 
и 2008 г., но също и преди одобряване на Решение № E(2004) 5509 за съфинансирането 
на проекта. Не е било установено никакво нарушение на законодателството на ЕС в 
областта на околната среда. Нещо повече, същият проект вече е бил обект на 2 съдебни 
решения, изхождащи от общностни съдилища.  Както Гръцкият държавен съвет 
(Symvoulio tis Epikrateias), така и Съдът на ЕС, са отхвърлили исковете, внесени от 
община Grammatiko и са установили валидността на проекта и на решението на 
Комисията относно неговото съфинансиране. Нарушение на законодателството на ЕС в 
областта на околната среда може да бъде установено само на етапа на функциониране 
на депото, при условие, че то заработи в противоречие с изискванията относно 
околната среда, утвърдени от същото това законодателство и в нарушение на дадените 
разрешения.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 30 май 2012 г.
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Комисията би искала да потвърди предишното си съобщение и отново да посочи, че 
няма установено каквото и да било нарушение на законодателството на ЕС в областта 
на опазването на околната среда. Въпросният проект вече бе обект на три съдебни 
решения от съдии на Общността.  Гръцкият държавен съвет (през 2007 г. и наскоро, на 
13 януари 2012 г.) и Съдът на ЕС отхвърлиха исковете, внесени от община Grammatiko.
Съветът установи валидността на процедурата за разрешение на проекта, а Съдът 
отхвърли искането за отменяне на решението на Комисията относно неговото 
съфинансиране като недопустимо.

Въпреки това, на 18 януари 2012 г. докладът от проверката на службата по инспекция 
на околната среда посочи някои празноти или пропуски в  оценката на въздействието 
върху околната среда, констатирани по време на изпълнението на проекта (например не 
е била извършена достатъчна оценка на наличието на воден поток в близост до проекта, 
не е извършено задълбочено проучване на сеизмичната дейност в района ...).

Въз основа на това бе подаден нов иск до Атинския районен съд. На 28 февруари 2012 
г. въпросният съд взе решение да прекрати строителните работи до 16 март 2012 г., за 
когато бе предвидено изслушването по делото. Валидността на това решение бе 
продължена на 16 март 2012 г. с нов срок 21 май 2012 г.

При все това, всички тези елементи по никакъв начин не позволяват преразглеждането 
на първоначалната позиция на Комисията.

Всъщност Комисията би искала да припомни, че въз основа на Директива 2011/92/ЕС, 
държавите членки са тези, които следва да контролират съдържанието на оценката на 
въздействието върху околната среда; освен това гореспоменатата директива не 
предвижда система за наблюдение на одобрените мерки. В настоящия случай такава 
проверка е била осъществена посредством инспекторите по околната среда, за да се 
потвърди, че изпълнението на проекта е съобразено с изискванията на 
законодателството.  След като са били установени празноти или пропуски по 
отношение на наличната и оценена по време на даването на разрешението информация, 
то сега задължение на гръцките органи е да вземат необходимите коригиращи мерки, за 
да се справят с тях (например да преразгледат предоставеното разрешение)

Освен това необходимо е също така да се припомни, както Съдът потвърди на няколко 
пъти (например в решение от 19.1.2010 г .  по дело C-555/07, параграф 48), че 
националните юрисдикции също могат да тълкуват националното право в контекста на 
правото на Европейския съюз, както и да налагат прилагането му:

„Оттук следва, че при прилагането на националното право националната 
юрисдикция, от която се иска да го тълкува, е длъжна да го направи, доколкото е 
възможно, в светлината на текста, както и на целта на тази директива, за да се
постигне определеният от нея резултат и по този начин да се съобрази с член 288, 
трета алинея ДФЕС (вж. в този смисъл Решение по дело von Colson и Kamann, 
посочено по-горе, точка 26, Решение по дело Marleasing, посочено по-горе, точка 8, 
Решение по дело Faccini Dori, посочено по-горе, точка 26, както и Решение по дело 
Pfeiffer и др, посочено по-горе, точка 113).. Изискването за тълкуване на 
националното право в съответствие с общностното право е присъщо за системата 
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на Договора, доколкото дава възможност на националната юрисдикция, в рамките на 
своята компетентност, да осигури пълната ефикасност на правото на Съюза, 
когато се произнася по споровете, с който е сезирана (вж. в този смисъл Решение по 
дело Pfeiffer и др., посочено по-горе, точка 114)“ (параграф 48 от решението, посочено 
по-горе).

В този контекст Комисията посочва, че тази принципна позиция е и позицията, приета 
от Европейския парламент, изразена в неговата резолюция от 6 юли 2010 г. относно 
разискванията на комисията по петиции през 2009 г .  (2009/2139(INI)), където 
съображение К гласи:

„като има предвид, че гражданите следва, по-специално, да бъдат осведомени, 
че – както призна Европейският омбудсман с решението от декември 2009 г., с 
което се приключва разглеждането на жалба 822/2009/BU срещу Комисията –
завеждането на дела пред националните съдилища е част от процеса на 
прилагане на европейското законодателство в държавите-членки и комисията 
по петиции не може да разглежда въпроси, които са в процес на разглеждане от 
национален съд или да преразглежда резултата от тези процедури,“

Що се отнася до проекта за изграждане на депо за отпадъци в Grammatiko, вече има 
взети две съдебни решения на Гръцкия държавен съвет, както и едно трето на Съда на 
ЕС (и трите в подкрепа на продължаването на проекта), а в момента тече нова 
процедура пред Атинския районен съд.

Комисията също така би искала да обърне внимание на документа "Управление на 
отпадъците в Европа: основни проблеми и най-добри практики“ (PE 453.194) на 
Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС към Европейския парламент, 
изготвен на 15 септември 2011 г. вследствие искане на комисията по петиции и който 
стига до следното заключение по отношение на депото за отпадъци в Grammatiko:

„Наличната информация сочи, че депото за отпадъци в Grammatiko и центърът за 
управление на отпадъците представляват сериозен опит за намаляване във възможно 
най-кратки срокове на причиняваните върху околната среда и здравето последици от 
неуправляваните или зле управлявани отпадъци.
(…) 

От проучената информация се стига до заключението, че органите се опитват да 
намерят и приложат най-доброто решение за един труден проблем, по начин, който 
да бъде изцяло съобразен с разпоредбите на ЕС. Наличната информация не е 
достатъчна, за да могат да бъдат направени заключения относно това какво е 
можело да се направи за по-доброто включване в процеса на местното население и за 
успокояването му“.

И накрая, Комисията би желала да подчертае, че противопоставянето на група хора или 
на една община на даден проект, колкото и ожесточено да е то, не позволява нито 
обявяването на въпросния проект за незаконен, нито незачитането на вече взетите 
съдебни решения.
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Заключение

На този етап не е открито каквото и да било нарушение на законодателството на ЕС в 
областта на околната среда. Това бе потвърдено три пъти от Гръцкия държавен съвет и 
от Съда на ЕС. За сметка на това гръцките органи трябва да вземат подходящи 
коригиращи мерки, за да запълнят празнините и пропуските, посочени от инспекторите 
по околната среда на 18 януари 2012 г. Взимането на такива мерки ще бъде също така 
проверено посредством текущата съдебна процедура към Атинския районен съд.

Нарушение на законодателството на ЕС може да бъде установено единствено в случай 
че проектът е стартирал при несъобразяване със задълженията към гореспоменатото 
законодателство в областта на околната среда.


