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Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0646/2011, внесена от K.K., с гръцко гражданство, относно 
замърсяване от депо с отпадъци във Fili, в близост до Атина

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва сериозното замърсяване, на което са изложени 
живеещите в предградието на Атина – Aspropirgos поради голямо депо за отпадъци в 
съседния район Fili. Вносителят на петицията изтъква, че местните органи не се 
намесват, защото са пряко облагодетелствани от приходите, свързани с депото за 
отпадъци. Вносителят на петицията поставя под въпрос това, дали депото за отпадъци 
се управлява по начин, който съответства на приложимото законодателство на ЕС 
относно обезвреждането и управлението на отпадъци, и следователно призовава 
Европейския парламент да проучи въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 октомври 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

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

Вносителят на петицията посочва нарушението на законодателството на ЕС в областта 
на околната среда (и по-специално на Директива 1999/31/ЕО1 относно депонирането на 
отпадъци и на Директива 2008/98/ЕО2 относно отпадъците) поради проблемното 
функциониране на депото във Fili (разположено в района на Западна Атика). Според 
вносителя на петицията посоченото депо е източник на значително замърсяване с 

                                               
1 ОВ L 182 от 16.7.1999 г., стр. 1-19.
2 ОВ L 312 от 22.11.2008 г., стр. 3–30.
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миризми. 
Следва да се отбележи, че вносителят на петицията също така е отправил жалба до 
Комисията по същия въпрос. 
Първоначално следва да се отбележи, че в миналото Комисията е завела преписка за 
нарушение (2007/4534) във връзка с проблемното функциониране на депото във Fili 
(звено „Б“, без съфинансиране) и липсата на разрешително за функциониране. Звено 
„Б“ междувременно е престанало да функционира, а звено „А“ (съфинансирано, но 
чието въвеждане в експлоатация е забавено поради обжалване пред гръцките 
съдилища) понастоящем функционира. Тъй като разрешителното за функциониране на 
депото е издадено на 29 септември 2010 г. (въз основа на нова проверка на 
компетентните органи, която е показала, че депото функционира в съответствие със 
законодателството на ЕС в областта на околната среда), Комисията е решила да 
приключи делото за процедура за нарушение на 16 юни 2011 г. 
Въз основа на жалбата, която жалбоподателят/вносителят на петицията е отправил до 
Комисията на 1 юни 2011 г., последната е решила да получи информация от гръцките 
органи, за да гарантира, че горепосоченото депо съответства на изискванията на 
законодателството на ЕС в областта на околната среда, и по-специално на 
задълженията за контрол на газовете и намаляване на вредните въздействия и 
опасностите, които могат да произтекат от депото. 
Жалбоподателят е информиран за развитието на своята жалба. Той също така е 
помолен да предостави всички други доказателства, които евентуално има, с цел 
установяване нарушение на законодателството на ЕС в областта на околната среда (и 
по-специално данни, позволяващи да се установи неприятна миризма).
Комисията ще провери дали се спазват задълженията, посочени в Директиви 
1999/31/ЕО и 2008/98/ЕО, и по-специално: a) дали се приемат подходящи мерки за 
ограничаване натрупването и отделянето на газове от депата;  б) дали газовете от 
депата се събират, обработват и използват и в случай, че не могат да се използват за 
производството на енергия, дали се изгарят; в) дали събирането, третирането и 
използването на газовете от депа се извършват така, че да се ограничат до максимум 
щетите или уврежданията, причинени на околната среда, и рисковете за здравето на 
човека; г) дали се приемат мерки за минимизиране на вредите и опасностите, които 
произтичат от депата вследствие на отделяните миризми и дали депата са оборудвани 
така, че произтичащите от тях замърсявания да не се разнасят по пътищата или 
заобикалящите зони и д) дали данните за емисиите, посочени в точка 3 от Директива 
1999/31/ЕО, се събират (на месечна основа).

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 30 май 2012 г.

От получения отговор на гръцките органи става ясно, че задълженията, посочени в 
Директиви 99/31/ЕО и 2008/98 ЕО (и по-специално задълженията, отнасящи се до 
събирането, третирането и използването на газовете, както и намаляването на щетите и 
опасностите, произтичащи от отделяните от депата миризми), са изпълнени. Всъщност 
от отговорите на гръцките органи, както и от последния доклад за оценка, изготвен на 7 
декември 2011 г., личи че: 

- Различните контроли и проби, взети от депото, не показват съществуването на  



CM\903749BG.doc 3/3 PE478.596v02-00

BG

концентрации на газ или наличието на миризми, превишаващи допустимите нива.
- Като част от процеса на контрол и наблюдение върху експлоатацията на депото ( и в 
съответствие с изискванията на приложение III към Директива 99/31/ЕО) 
компетентните органи не откриха никакво значително въздействие върху околната 
среда. 
- Операторът на депото информира редовно компетентните органи за резултатите от 
процедурата на контрол и наблюдение на депото. Тези резултати показват, че за 
момента екологичните условия по отношение на депото се спазват.

- Взети са всички необходими мерки по отношение на събирането и третирането на 
газовете от депото. Всъщност отпадъците се събрат и транспортират до място, където 
се използват за производството на енергия. Ако газовете могат да се използват за 
производството на електричество, те се изгарят (в съответствие с изискванията на 
приложение I, точки 4.1 и 4.2 от Директива 99/31/ЕО).
- Взети са необходимите мерки за гарантиране, че събирането, третирането и 
използването на газовете от депа се извършват така, че да се ограничат до максимум 
щетите или уврежданията, причинени на околната среда, и рисковете за здравето на 
човека (съгласно изискванията на приложение I, точка 4.3 от Директива 99/31/ЕО).
- Взети са всички необходими мерки за избягване разнасянето по пътищата или 
заобикалящите зони на замърсяванията от обекта.  Това бе потвърдено от различните 
проверки на място (в съответствие с изискванията на приложение I, точка 5 от 
Директива 99/31/ЕО).

Заключение
Отговорите на гръцките органи показват, че депото във Fyli работи по начин, който 
отговаря на изискванията на законодателството на ЕС в областта на околната среда, и 
по-специално на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и Директива 99/31/ЕО 
относно депонирането на отпадъци. 


