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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0573/2011, którą złożył Konstantinos Papadigenopoulos (Grecja)
z 2220 podpisami, w sprawie poważnych błędów i braków w ocenie 
oddziaływania na środowisko dotyczącej planowanego składowiska odpadów
w Mavro Vouno Grammatiko oraz związanego z tym naruszenia 
prawodawstwa UE w dziedzinie środowiska

1. Streszczenie petycji

Odnosząc się do lokalizacji składowiska odpadów w pobliżu Mavro Vouno Grammatiko 
we wschodniej Attyce, składający petycję twierdzi, że odnośna ocena oddziaływania 
na środowisko zawiera poważne błędy i braki. Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie z Funduszu 
Spójności (decyzja C(2004)5509), jednak jego realizacja została opóźniona w związku 
ze skargą złożoną w greckim Sądzie Najwyższym przez lokalnych mieszkańców. Składający 
petycję twierdzi, że w tym przypadku doszło do naruszenia szeregu aktów prawnych UE,
w tym dyrektywy 2008/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, dyrektywy 2008/105/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej,
dyrektywy 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony wód 
podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu, dyrektywy 2001/42/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów 
na środowisko oraz dyrektywy Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Dlatego wzywa 
on Parlament Europejski do podjęcia działań w celu wstrzymania realizacji przedmiotowego 
przedsięwzięcia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Składający petycję informuje o przedsięwzięciu budowy składowiska odpadów w regionie 
Attyka Wschodnia, a dokładnie w miejscowości Mavro Vouno w gminie Grammatiko. 
Według składającego petycję rzeczone przedsięwzięcie narusza przepisy prawodawstwa 
środowiskowego UE (a szczególnie dyrektywy 99/31/WE1 w sprawie składowania odpadów, 
dyrektywy 2008/98/WE2 w sprawie odpadów oraz dyrektywy 85/337/EWG3 w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne). Ponadto według składającego petycję studium oddziaływania na środowisko 
opracowane w odniesieniu do rzeczonego przedsięwzięcia zawiera oczywiste błędy w ocenie 
popełnione przez władze greckie.

a. Historia działań prowadzonych przez Komisję w związku z przedsięwzięciem budowy 
składowiska odpadów Grammatiko
Na wstępie Komisja pragnie zauważyć, że na przestrzeni ostatnich lat była ona adresatem 
bardzo dużej liczby skarg oraz różnych innych pism dotyczących budowy składowiska 
odpadów w Grammatiko. Rzeczone skargi były kierowane zarówno przez składającego 
petycję, jak i innych skarżących, których nazwiska figurują w dokumentacji załączonej do 
przedmiotowej petycji, i którzy są reprezentowani przez składającego petycję. Jeżeli chodzi
o składającego petycję, to złożył on również skargę do Komisji w dniu 8 kwietnia 2011 r.
W piśmie z dnia 9 września 2011 r. Komisja poinformowało go o braku naruszenia 
prawodawstwa środowiskowego UE (z przyczyn, o których będzie mowa w kolejnych 
ustępach). Przy braku odpowiedzi ze strony skarżącego sprawa została zamknięta. 

Należy też zauważyć, że na podstawie dwóch skarg (pierwsza z 2004 r., druga z 2008 r.) 
Komisja zainicjowała w przeszłości już dwa postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczące tej kwestii, tak aby zweryfikować, czy 
Republika Grecka przestrzega zobowiązań zapisanych w prawodawstwie UE. Komisja 
stwierdziła brak jakiegokolwiek naruszenia prawa środowiskowego UE (a w szczególności 
dyrektywy 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, dyrektywy 99/31/WE
w sprawie składowania odpadów, dyrektywy 75/442/EWG, zmienionej dyrektywą 
91/156/EWG, w sprawie odpadów4) i w związku z tym postanowiła zamknąć postępowania 
na mocy decyzji z dnia 16 marca 2005 r. oraz 5 czerwca 2008 r. 

Należy też podkreślić, że w dniu 30 marca 2011 r., po otrzymaniu skargi, Europejski 
Rzecznik Praw Obywatelskich podjął decyzję o wszczęciu postępowania (432/2011/ANA). 
Rzeczone postępowanie zostało zamknięte w dniu 1 sierpnia 2011 r. W decyzji o zamknięciu5

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował skarżącego: „Zamierzam przekazać 

                                               
1 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1-19.
2 Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3-30.
3 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40-48.
4 Dz.U. L 78 z 26.3.1991, s. 32-37.
5 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/en/10775/html.bookmark
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kopię akt sprawy do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego. Kopia akt zawierać będzie 
wewnętrzne streszczenie skargi sporządzone przez Rzecznika Praw Obywatelskich, jak 
również wnioski Komisji”. W związku z tym Komisja nie chciałaby ponownie szeroko 
omawiać wszystkich elementów odpowiedzi, która została przedłożona Europejskiemu 
Rzecznikowi Praw Obywatelskich. 

b. Brak naruszenia prawodawstwa środowiskowego UE
Składowanie jest jedną z metod gospodarowania odpadami i podlega przepisom dyrektywy 
99/31/WE (zezwolenie, przyjmowanie odpadów, kontrola i monitorowanie w trakcie fazy 
działania, zamknięcia i poeksploatacyjnego nadzoru nad składowiskiem odpadów). Należy 
wyjaśnić, że choć w prawodawstwie środowiskowym UE nadaje się priorytet innym 
metodom, to w żadnym przypadku nie zakazuje się państwom członkowskim podejmowania 
decyzji o składowaniu. Jednocześnie tworzenie składowisk powinno być przedmiotem oceny 
oddziaływania na środowisko zgodnie z dyrektywą 85/337/EWG. W dyrektywie nie zezwala 
się jednak Komisji na interwencję dotyczącą wyboru projektu czy lokalizacji składowiska ani 
na kontrolowanie przebiegu badania oddziaływania na środowisko czy też przyjętych 
warunków środowiskowych (z wyjątkiem przypadku oczywistego błędu w ocenie ze strony 
państwa członkowskiego1). Odpowiedzialność za te kwestie spoczywa na władzach państw 
członkowskich.  

Należy zauważyć, że zgodnie z dyrektywą 2008/98/WE decyzja dotycząca szczebla 
(krajowego, departamentalnego czy regionalnego) planowania w zakresie gospodarowania 
odpadami należy do władz krajowych, które mają też pole manewru w wyborze metod
i miejsc usuwania odpadów. Kwestie te nie podlegają kontroli ze strony Komisji. Jeżeli 
chodzi o region Attyki, to proces planowania regionalnego w zakresie gospodarowania 
odpadami został zakończony przyjęciem ustawy 3164/2003, w której zatwierdza się 
odpowiednie lokalizacje dla zakładów gospodarowania odpadami. Wśród nich znajduje się 
gmina Grammatiko.

W tym przypadku przedsięwzięcie poddano ocenie oddziaływania na środowisko
w rozumieniu dyrektywy 85/337/EWG, przestrzegano procedur przewidzianych w tym akcie 
prawnym. Na zakończenie procedury oceny oddziaływania na środowisko przyjęto wspólną 
decyzję ministerialną 136945/5.12.2003 w sprawie zatwierdzenia warunków 
środowiskowych. Należy zauważyć, że społeczeństwo zostało poinformowane i miało 
możliwość wyrażenia swojej opinii przed ostatecznym zatwierdzeniem przedsięwzięcia. 
Ponadto po zatwierdzeniu przedsięwzięcia właściwe władze poinformowały społeczeństwo
i udostępniły mu wszelkie niezbędne dane. A zatem składający petycję, podobnie jak 
wszystkie pozostałe zainteresowane osoby, miał możliwość uczestniczenia i przedstawienia 
swojego punktu widzenia. 

W tym miejscu należy zauważyć, że przedsięwzięcie budowy składowiska odpadów

                                               
1 To, że istnieją badania, z których płyną inne wnioski dotyczące możliwych skutków danego projektu dla 
środowiska niż wnioski sformułowane w studium oddziaływania na środowisko, nie stanowi oczywistego błędu 
w ocenie.
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w Grammatiko było już przedmiotem dwóch odwołań sądowych. Pierwsze odwołanie do 
greckiej Rady Państwa (złożone przez gminę Grammatiko w związku z decyzją, na mocy 
której zatwierdzono warunki środowiskowe dla rzeczonego przedsięwzięcia) zostało 
odrzucone w dniu 18 kwietnia 2007 r. Rada Państwa uznała, że studium oddziaływania na 
środowisko opracowane przez właściwe władze Republiki Greckiej jest zgodne z kryteriami 
jakościowymi określonymi zarówno w ustawodawstwie krajowym, jak i prawodawstwie Unii 
Europejskiej, umożliwia zapobieganie i/lub podejmowanie działań w związku z ewentualnym 
niewłaściwym funkcjonowaniem składowiska, a tym samym nie można stwierdzić żadnego 
naruszenia prawa krajowego czy UE. Przedsięwzięcie budowy składowiska odpadów
w miejscowości Mavro Vouno w regionie Grammatiko poddano ocenie na sesji plenarnej 
greckiej Rady Państwa. Sędzia krajowy, który jest też sędzią z zakresu prawa wspólnotowego 
odpowiedzialnym za stosowanie prawa UE, odrzucił odwołanie od decyzji, na mocy której 
zatwierdzono warunki środowiskowe dla rzeczonego przedsięwzięcia.

Drugie odwołanie złożone przez gminę Grammatiko zostało wniesione do Trybunału 
Sprawiedliwości UE (sprawa T-13/08) w celu stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 
E(2004) 5509 z dnia 21 grudnia 2004 r. dotyczącej przyznania pomocy z Funduszu Spójności 
na projekt pod nazwą „Stworzenie składowiska odpadów w ramach zintegrowanego zakładu 
unieszkodliwiania odpadów z północno-wschodniej Attyki, na obszarze Mavro Vouno 
Grammatiko” w Republice Greckiej. Trybunał również odrzucił rzeczone odwołanie. 

W tym miejscu należy zauważyć, że jeżeli chodzi o decyzję E(2004) 5509, na mocy której 
Komisja postanowiła współfinansować przedsięwzięcie budowy składowiska w Grammatiko, 
to współfinansowanie projektu jest uzależnione od przestrzegania pewnych warunków 
szczegółowych, które zostały uwzględnione w decyzji w sprawie współfinansowania. 

Przy podejmowaniu decyzji o współfinansowaniu rzeczonego projektu Komisja dysponowała 
informacjami niezbędnymi do stwierdzenia naruszenia prawa środowiskowego oraz podjęcia 
odpowiednich środków, jeżeli do takiego naruszenia doszło. Ponieważ nie stwierdzono 
takiego naruszenia, wspomniana decyzja mogła zostać przyjęta. Potwierdził to zresztą 
Trybunał, który odrzucił odwołanie mające na celu stwierdzenie nieważności decyzji Komisji. 
Ponadto w związku z wypłatą końcową w ramach projektu Komisja sprawdzi, czy zezwolenie 
wydano przed uruchomieniem zakładu, zgodnie z art. 9 dyrektywy 99/31/WE; zezwolenie 
takie, wydawane po kontroli składowiska odpadów, powinno zapewniać realizację 
przedsięwzięcia zgodnie z przepisami rzeczonej dyrektywy, co oznacza też, że podjęto 
wszelkie środki związane z ochroną powietrza i wód.

Jeżeli chodzi o powołanie się skarżącego na dyrektywę 80/68/EWG w sprawie ochrony wód 
gruntowych p r z e d  zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje 
niebezpieczne1 (jak również na nową dyrektywę 2006/118/WE w sprawie ochrony wód 
podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu2), która w jego mniemaniu 
została naruszona ze względu na zanieczyszczenie spowodowane przez niektóre odwierty
w ramach ekosystemu morskiego, Komisja pragnie przede wszystkim zauważyć, iż rzeczona 
dyrektywa ma zastosowanie wyłącznie wobec wód gruntowych, nie zaś środowiska 
morskiego. Niemniej jednak nawet jeżeli przywołana podstawa prawna jest błędna, Komisja 

                                               
1 Dz.U. L 20 z 26.1.1980, s. 43-48.
2 Dz.U. L 372 z 27.12.2006, s. 19-31.
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pragnie podkreślić, że warunki środowiskowe zatwierdzone na mocy wspólnej decyzji
ministerialnej i „potwierdzone” decyzją wymiaru sprawiedliwości (Rady Państwa) obejmują 
gwarancje niezbędne w celu zapobiegania wszelkim szkodom środowiskowym i/lub 
odwrócenia wszelkiego negatywnego oddziaływania na środowisko. W tym miejscu Komisja 
pragnie ponownie zaznaczyć, że naruszenie prawodawstwa UE w sprawie odpadów i wód 
można stwierdzić dopiero na etapie funkcjonowania składowiska odpadów (który jeszcze się 
nie rozpoczął), o ile składowisko takie działa niezgodnie z prawodawstwem środowiskowym 
UE.

W kwestii domniemanego zanieczyszczenia ekosystemu morskiego w wyniku prac 
prowadzonych w związku z budową składowiska odpadów, co sugeruje skarżący, należy 
zauważyć, że po otrzymaniu skarg działania podjęli inspektorzy środowiskowi z greckiego 
Ministerstwa Środowiska. Zażądali oni od regionu Attyki przedstawienia wyjaśnień. Władze 
regionalne oddaliły wszelkie zarzuty; w szczególności zakwestionowały one związek 
przyczynowy między zanieczyszczeniem ekosystemu a pracami prowadzonymi w związku
z budową składowiska odpadów i podały inne możliwe przyczyny, czyli zniszczenie flory po 
pożarach z 2009 r. Należy zauważyć, że władze regionalne sygnalizują, iż kontrole na miejsce 
odbywają się niemal codziennie oraz że dotychczas nie stwierdzono żadnego odstępstwa od
zatwierdzonego studium.

Jeżeli chodzi o różne inne ogólne stwierdzenia składającego petycję dotyczące ryzyka 
związanego z realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia (np. zanieczyszczenia źródeł 
wody), możliwe naruszenie dyrektyw w sprawie gospodarowania odpadami i ochrony wód 
uzależnione będzie od tego, czy przedsięwzięcie funkcjonować będzie zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa środowiskowego UE, czy też nie.

Wniosek

Przedsięwzięcie budowy składowiska odpadów w miejscowości „Mavro Vouno” w gminie 
Grammatiko zostało już trzykrotnie przeanalizowane przez Komisję: w ramach spraw z 2004 
r. i 2008 r., lecz także p rzed  zatwierdzeniem decyzji E(2004) 5509 w sprawie 
współfinansowania projektu. Nie stwierdzono żadnego naruszenia prawodawstwa 
środowiskowego UE. Ponadto rzeczony projekt był przedmiotem dwóch orzeczeń sądowych 
wydanych przez sędziów wspólnotowych.  Grecka Rada Państwa, jak również Trybunał 
Sprawiedliwości UE odrzuciły odwołania złożone przez gminę Grammatiko i stwierdziły 
ważność projektu, a także decyzji Komisji w sprawie jego współfinansowania. Naruszenie 
prawodawstwa środowiskowego UE można by ewentualnie stwierdzić dopiero na etapie 
funkcjonowania składowiska odpadów, przy założeniu że działało ono w sposób sprzeczny
z wymogami środowiskowymi ustanowionymi w tymże prawodawstwie i przy naruszeniu 
udzielonych zezwoleń.

4. Odpowiedź Komisji (REV), otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Komisja chciałaby potwierdzić treść poprzedniego komunikatu i ponownie stwierdzić brak 
naruszenia unijnego prawa o ochronie środowiska. Rozpatrywany projekt stał się już 
przedmiotem trzech orzeczeń sądów wspólnotowych.  Grecka Rada Stanu (w 2007 r.
i ostatnio 13 stycznia 2012 r.) oraz Sąd UE oddaliły odwołania wniesione przez gminę 
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Grammatiko. Pierwszy z tych sądów stwierdził ważność procedury zatwierdzenia projektu, 
zaś drugi odrzucił jako niedopuszczalny wniosek o uchylenie decyzji Komisji w sprawie 
współfinansowania projektu. 

Jednak w dniu 18 stycznia 2012 r. w sprawozdaniu z inspekcji sporządzonym przez służbę 
inspektorów ds. środowiska naturalnego wykazano w ocenie skutków dla środowiska 
określone luki i pominięcia, które stwierdzono w trakcie realizacji projektu (np. obecność 
niewystarczająco oceniono obecność żyły wodnej w pobliżu miejsca realizacji projektu, nie 
dokonano dogłębnej analizy stopnia aktywności sejsmicznej w regionie).

Na tej podstawie złożono kolejne odwołanie do sądu w Atenach. W dniu 28 lutego 2012 r. 
ww. sąd postanowił o zawieszeniu prac do 16 marca 2012 r., czyli terminu, w którym sprawa 
miała być rozpatrzona. Postanowienie to przedłużono w dniu 16 marca 2012 r., wyznaczając 
termin na 21 maja 2012 r. 

Jednak wszystkie te okoliczności w żadnym razie nie uzasadniają zmiany stanowiska zajętego 
początkowo przez Komisję. 

W istocie Komisja chciałaby przypomnieć, że w świetle dyrektywy 2011/92/UE1 do państw 
członkowskich należy kontrola treści ocen oddziaływania na środowisko; poza tym 
dyrektywa ta nie przewiduje systemu nadzoru zatwierdzonych środków. W rozważanym 
przypadku takiej kontroli dokonano za pośrednictwem inspektorów środowiska w celu 
sprawdzenia, czy realizacja projektu jest zgodna z wymogami prawa.  Po wykryciu luk
i braków w odniesieniu do informacji udzielonych i podlegających ocenie w procedurze 
zezwolenia to do kompetencji właściwych organów greckich należy podjęcie niezbędnych 
środków korygujących, by tym uchybieniom zaradzić (np. zmienić wydane zezwolenie). 

Należy ponadto przypomnieć, że sądy krajowe są również uprawnione do interpretowania 
prawa krajowego w świetle prawa Unii Europejskiej i do stosowania prawa UE, co 
wielokrotnie potwierdzał Trybunał (np. w wyroku z dnia 19.1.2010 r. w sprawie C-555/07, 
pkt 48): 

Z powyższego wynika, że stosując prawo krajowe, sąd krajowy – dokonując interpretacji tego 
prawa – powinien w najszerszym możliwym zakresie dokonywać jej w świetle treści i celów 
dyrektywy w celu osiągnięcia zamierzonego przez nią skutku, postępując tym samym zgodnie
z art. 288 akapit trzeci TFUE (zob. podobnie ww. wyroki: w sprawie Colson i Kamann, pkt 
26; w sprawie Marleasing, pkt 8; w sprawie Faccini Dori, pkt 26; w sprawie Pfeiffer i in., pkt 
113).. Wymóg dokonywania wykładni zgodnej prawa krajowego jest nierozłącznie związany
z systemem traktatu, gdyż zezwala sądowi krajowemu na zapewnienie, w ramach jego 
właściwości, pełnej skuteczności prawa Unii przy rozpoznawaniu zawisłego przed nim sporu 
(zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Pfeiffer i in., pkt 114) (pkt 48 wyżej wymienionego 
wyroku).

W tym kontekście Komisja zauważa, że jej stanowisko wyjściowe jest tożsame ze 
stanowiskiem przyjętym przez Parlament Europejski, wyrażonym w rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie obrad Komisji Petycji w roku 2009 
                                               
1 Dz.U. L 26 z 28.1.2012
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(2009/2139(INI)), której pkt K preambuły stanowi, co następuje: 

K. mając na uwadze, że obywatele powinni mieć świadomość, że zgodnie
z uznaną przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich decyzją
z grudnia 2009 r. zamykającą postępowanie w sprawie skargi 822/2009/BU 
wniesionej przeciwko Komisji Europejskiej postępowania toczące się przed 
sądami krajowymi stanowią część procesu wdrażania europejskiego 
prawodawstwa w państwach członkowskich oraz że Komisja Petycji nie może 
zajmować się sprawami podlegającymi sądom krajowym ani dokonywać 
przeglądu wyników takich postępowań.

W sprawie projektu budowy składowiska odpadów w Grammatiko grecka Rada Stanu wydała 
już dwa orzeczenia, trzecie zaś wydał Sąd UE (wszystkie trzy na rzecz kontynuacji projektu), 
podczas gdy nowa procedura jest w toku przed sądem w Atenach.

Komisja chciałaby również zwrócić uwagę na dokument Dyrekcji Generalnej ds. Polityki 
Wewnętrznej Unii w Parlamencie Europejskim pt. „Waste management in Europe: main 
problems and best practices” [Zarządzanie odpadami w Europie: główne problemy
i sprawdzone wzorce] (PE 453.194), który sporządzono w dniu 15 września 2011 r. na 
wniosek Komisji Petycji i w którym w sprawie składowiska w Grammatiko stwierdzono, co 
następuje:

Available information suggests that the Grammatiko landfill site and the waste management 
centre are a serious attempt to reduce the environmental and health impact caused by un-
managed or badly managed waste as soon as possible. 
(…) 

Inferring from the researched information, it seems that the authorities try to find and 
implement the best solution for a difficult problem, in a way that is in full accordance with EU 
regulations. The available information is not sufficient enough to allow conclusions on what 
could have been done for a better involvement and reassurance of the local population. 

Wreszcie Komisja chciałaby podkreślić, że sprzeciw grupy osób lub gminy wobec projektu, 
niezależnie od tego, jak gwałtownie się przejawia, jako taki nie pozwala na zdelegalizowanie 
tego projektu ani na nieprzestrzeganie wydanych już 1orzeczeń sądowych. 

Wniosek 

Na obecnym etapie nie można stwierdzić naruszenia unijnego prawa o środowisku 
naturalnym. Trzykrotnie potwierdziły to orzeczenia greckiej Rady Stanu i Sądu UE. Jednak 
władze greckie muszą podjąć odpowiednie działania korygujące, żeby zaradzić lukom
i brakom stwierdzonym przez inspektorów środowiska w dniu 18 lutego 2012 r. Podjęcie 
takich środków zostanie także skontrolowane w procedurze toczącej się przed sądem
w Atenach. 

Naruszenie prawa UE można stwierdzić tylko wówczas, gdyby projekt zaczęto realizować 
niezgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z ww. prawa o środowisku.


