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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0646/2011, którą złożył K.K. (Grecja) w sprawie zanieczyszczenia 
powodowanego przez składowisko odpadów w Fili w pobliżu Aten

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odnosi się do poważnego zanieczyszczenia, na kontakt z którym narażeni 
są mieszkańcy Aspropirgos na przedmieściu Aten w związku z funkcjonowaniem na terenie 
sąsiedniego Fili dużego składowiska odpadów. Zaznacza on, że władze lokalne nie podejmują 
działań, ponieważ czerpią bezpośrednie korzyści z dochodu uzyskiwanego w związku 
z działalnością rzeczonego składowiska odpadów. Składający petycję wątpi, czy składowisko 
to jest zarządzane w sposób zgodny z obowiązującym prawodawstwem UE w sprawie 
unieszkodliwiania odpadów oraz gospodarowania odpadami i dlatego wzywa Parlament 
Europejski do zbadania przedmiotowej sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 października 2011 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Składający petycję informuje o naruszaniu prawodawstwa środowiskowego UE (mianowicie 
dyrektywy 99/31/WE1 w sprawie składowania odpadów oraz dyrektywy 2008/98/WE2 w 
sprawie odpadów) w związku z problematycznym funkcjonowaniem składowiska odpadów w 
Fili (położonego w zachodniej Attyce). Według składającego petycję przedmiotowe 
składowisko jest źródłem nieprzyjemnych zapachów. 
                                               
1 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1-19.
2 Dz.U. L 312 z 22.11.08, s. 3–30.



PE478.596v02-00 2/3 CM\903749PL.doc

PL

Należy zaznaczyć, ze składający petycję złożył również skargę do Komisji w tej samej 
sprawie. 

Na początku trzeba również wspomnieć, że Komisja w przeszłości wszczęła postępowanie o 
naruszenie (2007/4534) w związku z problematycznym funkcjonowaniem składowiska 
odpadów w Fili (komórka B, brak współfinansowania) oraz brakiem zezwolenia na 
działalność. Komórka B przestała w międzyczasie działać, a komórka A (współfinansowana, 
ale której rozpoczęcie działalności było opóźnione z powodu odwołań do greckiego wymiaru 
sprawiedliwości) obecnie jest operacyjna. Ponieważ w dniu 29 września 2010 r. wydano 
zezwolenie na działalność składowiska (na podstawie nowej inspekcji właściwych organów, 
która stwierdziła zgodność składowiska z prawodawstwem środowiskowym UE), Komisja 
podjęła decyzję o zakończeniu postępowania o naruszenie w dniu 16 czerwca 2011 r. 
Na podstawie skargi złożonej przez skarżącego/składającego petycję do Komisji w dniu 1 
czerwca 2011 r. ta ostatnia podjęła decyzję o upewnieniu się na szczeblu władz greckich, że 
wspomniane składowisko spełnia wymogi prawodawstwa środowiskowego UE, szczególnie 
w zakresie właściwego postępowania z gazami, a także ograniczenia uciążliwości i zagrożeń 
mogących wynikać z działalności składowiska. 

Skarżącego poinformowano o postępowaniu dotyczącym jego skargi. Zwrócono się także do 
niego o dostarczenie wszelkich posiadanych dowodów umożliwiających stwierdzenie 
naruszania prawodawstwa środowiskowego UE (zwłaszcza danych pozwalających stwierdzić 
istnienie nieprzyjemnego zapachu).

Komisja sprawdzi, czy wymogi wyszczególnione w dyrektywach 99/31/WE i 2008/98 WE są 
przestrzegane, a zwłaszcza: a) czy podejmuje się właściwe środki w celu kontroli 
nagromadzenia i przemieszczania się gazu powstającego na składowisku; b) czy gazy te są 
gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane, i czy w przypadku niemożności ich 
wykorzystania do produkcji energii są spalane w pochodniach; c) czy gromadzenie, obróbkę i 
wykorzystanie gazu ze składowiska przeprowadza się w sposób minimalizujący szkody lub 
pogorszenie stanu środowiska i ryzyko dla ludzkiego zdrowia; d) czy podjęto działania 
mające na celu ograniczenie uciążliwości i zagrożeń związanych z wydzielającymi się 
zapachami, a także czy składowisko jest zagospodarowane w sposób uniemożliwiający 
rozprzestrzenianie się odpadów na drogach publicznych i otaczających obszarach; oraz e) czy 
gromadzone są dane, o których mowa w pkt 3 dyrektywy 99/31/WE, dotyczące ścieków (w 
ujęciu miesięcznym).

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

Na podstawie odpowiedzi otrzymanej od greckich władz można stwierdzić, że należycie 
przestrzegano obowiązków określonych w dyrektywach 99/31/WE i 2008/98/WE (a 
konkretniej obowiązków dotyczących gromadzenia, obróbki i wykorzystania gazu, a także 
ograniczenia uciążliwości i zagrożeń wynikających z wydzielających się ze składowiska 
zapachów). De facto nie tylko z odpowiedzi greckich władz, ale również z ostatniego 
sprawozdania z oceny sporządzonego w dniu 7 grudnia 2011 r., wynika, że: 
- liczne kontrole i próbki pobrane na składowisku nie wykazały dużego stężenia gazu czy 
istnienia zapachów przekraczających dopuszczalne poziomy;
- w ramach procedury kontroli i nadzoru odnośnie do prowadzenia składowiska (i zgodnie z 
wymogami załącznika III do dyrektywy 99/31/WE) właściwe władze nie stwierdziły żadnego 
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poważnego oddziaływania na środowisko naturalne; 
- użytkownik składowiska regularnie informuje właściwe władze o wynikach procedur 
kontroli i nadzoru nad składowiskiem; wyniki te pokazują, że warunki środowiskowe 
składowiska są na dzień dzisiejszy należycie spełnione;

- podjęto wszystkie niezbędne środki dotyczące gromadzenia i obróbki gazu wysypiskowego. 
Gazy te są w rzeczywistości zbierane i przewożone do miejsca, gdzie są wykorzystywane do 
produkcji energii elektrycznej. Jeżeli gaz nie może być użyty do produkcji energii 
elektrycznej, jest spalany w palnikach (zgodnie ze zobowiązaniami określonymi w załączniku 
I pkt 4.1 i 4.2 do dyrektywy 99/31/WE);
- przyjęte zostały niezbędne środki w celu zapewnienia, że gromadzenie, obróbka i 
wykorzystanie gazu wysypiskowego są przeprowadzane tak, aby zminimalizować zniszczenia 
lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz ryzyko dla zdrowia człowieka (zgodnie ze 
zobowiązaniami określonymi w załączniku I pkt 4.3 do dyrektywy 99/31/WE);
- podjęto wszystkie działania niezbędne dla uniknięcia rozprzestrzeniania się odpadów ze 
składowiska po drogach publicznych i okolicy. Potwierdziły to liczne inspekcje 
przeprowadzone na miejscu (zgodnie ze zobowiązaniami określonymi w załączniku I pkt 5 do 
dyrektywy 99/31/WE).

Wniosek
Odpowiedzi greckich władz wykazują, że składowisko odpadów w Fili działa zgodnie z 
wymogami przepisów dotyczących ochrony środowiska UE, a konkretniej z dyrektywą 
2008/98/WE w sprawie odpadów i z dyrektywą 99/31/WE w sprawie składowisk.


