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Комисия по петиции

20.3.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно:  Петиция 0078/2007 от Mavroudis Voridis, с гръцко гражданство, относно 
построяването на депо за отпадъци в областта Източна Атика

1. Резюме на петицията

Вносителят посочва, че компетентните гръцки органи са дали разрешително за 
построяване на депо за отпадъци в близост до Mavro Vouno Grammatikou и Bragoni 
Kerateas Lavreotikis в Източна Атика. Той твърди, че въпросният проект е в нарушение 
на съществуващото законодателство на ЕС в тази област, и поради това се обръща към 
Парламента с молба за намеса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 май 2007 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 октомври 2007 г.

Контекст/Резюме на фактите/История

Липсата на подходяща екологична инфраструктура за управление на отпадъците е 
важен проблем в Гърция. Службите на Комисията следят отблизо развитието по 
въпроса с оглед да се гарантира, че съответното законодателство на Европейската 
общност (ЕО) се зачита и че управлението на твърдите отпадъци в Гърция се провежда 
по екологично съобразен начин. В областта Атика положението е особено затруднено 
поради редица фактори: относително голям брой жители в областта (по оценки от 2004 
г. приблизително 4 000 000 души, което съответства на 36 % от цялото население на 
Гърция), ниска осведоменост сред обществеността по въпросите на управлението на 
отпадъци и, в резултат на това, проблеми при приемането от обществеността на 
предлаганите решения, забавяне при планирането в средносрочен и дългосрочен 
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период и т.н.

Комисията направи постъпки както по съдебен ред, така и чрез оказване на финансово 
съдействие, за да промени положението и да насърчи въвеждането на подходящи 
средства за управление на твърдите отпадъци в цяла Гърция, включително и в областта 
Атика.

Финансовото съдействие, оказано по-специално чрез Рамката за подкрепа от 
Общността за периода 1999-2006 г., както и за предишни периоди, се изрази в 
отпускането на фондове на ЕО за проекти в областта на управлението на твърди 
отпадъци. Така например всички важни проекти в областта Атика вече са 
съфинансирани. През м. декември 2004 г .  основните проекти за управление на 
отпадъците, отнасящи се до Атика, а именно изграждането на съоръжения за 
депониране във Fyli, Западна Атика, и Grammatiko и Keratea, Източна Атика, които са 
предмет на петицията, бяха одобрени за получаване на помощ от Общността по 
кохезионния фонд. В допълнение, гръцките органи поеха ясен ангажимент за затваряне 
на незаконните депа, някои от които са на територията на област Атика (според 
ревизирания национален план за управление на отпадъците, одобрен през 2003 г., 
всички незаконни депа би трябвало да бъдат затворени и рехабилитирани до края на 
2008 г.).

Петицията

Вносителят твърди, че компетентните гръцки органи са разрешили построяването на 
две депа в близост до Mavro Vouno в Grammatiko и Vragoni в Keratea, Източна Атика 
(съответно в северната и южната й част), които ще причинят значителни щети върху 
околната среда в зони с висока природна и историческа стойност. Според вносителя не 
са спазени няколко клаузи от решението на Комисията за съфинансиране по 
кохезионния фонд, като точка 8 от Приложение I към решението на Комисията, която 
се отнася до началото и края на работите, както и параграфи 1, 2 и 5б от точка 12 
„Специални условия” от същото приложение, която поставя някои специфични условия 
и крайни срокове, подлежащи на спазване.

Забележки на Комисията по петицията

Комисията е запозната добре със ситуацията по отношение на управлението на твърди 
отпадъци в Гърция и в частност в Атика, където в някои райони липсва подходяща 
инфраструктура, включително и в посочените в петицията райони, които биват 
обслужвани чрез незаконни депа.

Двете площадки в Източна Атика, за които се отнася петицията, според информацията, 
с която Комисията разполага, са били избрани сред други площадки след 
предприемането от страна на съответните местни и национални органи на серия от 
обсъждания, проучвания и др. Възможните площадки са окончателно определени като 
такива със специален закон, приет след разисквания и гласуване в гръцкия парламент 
през м. юни 2003 г. (Закон 3164, член 33, Официален вестник на Република Гърция № 
176/2-7-2003). Подробните оценки за въздействието върху околната среда (ОВОС) в 
съответствие с Директивата относно оценката на въздействието на някои публични и 
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частни проекти върху околната среда № 85/337/ЕО1 (Директива за ОВОС), с внесени 
изменения, потвърдиха, че тези две площадки са най-подходящите за изграждане на 
съоръжения за депониране. Проведените ОВОС и съответните министерски решения, 
предвидени от националното законодателство в рамките на транспонирането на 
Директивата за ОВОС, имат за предмет не само отделните депа, а по-скоро 
„интегрираните съоръжения за управление на отпадъците”, и включват разпоредби за 
рециклиране, компостиране и предварителна обработка на отпадъците.

През 2004 г. компетентните гръцки органи подадоха до Комисията заявление, 
придружено от пълна документация, за финансиране от кохезионния фонд на 
строителството на депа, като приоритетна мярка с цел прекратяване на използването на 
неконтролирани, незаконни сметища във въпросната област с пояснението, че 
допълнителни мерки за „интегрираното управление” ще бъдат предприети на по-късен 
етап, но при всички случаи след завършване на строителството на депата, като за тях 
ще бъдат използвани национални фондове. Комисията, след като направи оценка на 
съответствието на горните проекти с разпоредбите на Общността, включително с тези в 
областта на околната среда, взе решение за съфинансиране през м. декември 2004 г. С 
оглед правилното изпълнение на плана в неговата цялост Комисията въведе ред 
специални клаузи в точка 12 от Приложение I на горепосоченото решение, които 
вносителят смята за нарушени. Следва също така да се припомни, че в съответствие с 
член 5 от Директивата относно депонирането на отпадъци количеството биоразградими 
общински отпадъци следва да се намали до 75 % (като тегло) от общото им количество 
на биоразградими общински отпадъци, произведени през 1995 г. или по време на 
последната година преди 1995 г., за която се разполага със стандартизирани данни на 
Евростат. За Гърция крайният срок за изпълнение на това задължение е м. юли 2010 г.

В резултат от съдебния иск, подаден от засегнатите граждани пред гръцките съдебни 
органи срещу решенията на гръцките органи за избор на въпросните площадки, 
строителните работи по горните проекти все още не са започнали. Върховният съд на 
Гърция произнесе положително решение за строителството на депата в близост до Fyli, 
Западна Атика, и Grammatiko, Източна Атика едва през м. април 2007 г. , като отхвърли 
всички аргументи, представени от ищците и сметна, че изборът на площадките е в 
съответствие с гръцкото законодателство, включително и с гръцките нормативни 
разпоредби, транспониращи законодателството на Общността, по-специално 
Директивата за ОВОС. За депото в Keratea все още не е произнесено решение.

Въз основа на горепосочената изходна информация Комисията има следните забележки 
по отношение на аргументите на вносителя:

По принцип вносителят твърди, че депонирането на необработени отпадъци не е 
позволено по силата на Директива 99/31/ЕО2 относно депонирането на отпадъци и 
поради това съоръженията за депониране в Grammatiko и Keratea не би трябвало да 
започнат работа, преди да бъде построено „интегрирано съоръжение за управление на 
отпадъците”. Решението на Комисията за съфинансиране има за цел да гарантира, че 
въвеждането в експлоатация на депото ще бъде придружено от осъществяване на 

                                               
1 ОВ L 175, 5. 7. 1985 г., стр. 40.
2 ОВ L 182, 16. 7. 1999 г., стр. 1.
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всички други необходими мерки за обработка на отпадъците. 

Депонирането представлява приемлив метод за унищожаване на отпадъци, при условие 
че отговаря на изискванията, посочени в Директива 99/31/ЕО. Характеристиките на 
едно добре регулирано и отговарящо на изискванията на ЕС депо са коренно различни 
от тези на съществуващите незаконни или неконтролирани сметища. Както бе посочено 
по-горе, в министерските решения, с които е приключена процедурата на ОВОС за 
двете площадки, се говори за „интегрирано съоръжение за управление на отпадъците”, 
т.е. площадка за депониране и съоръжения, предназначени за обработка на отпадъците 
(сортиране, рециклиране и компостиране). Гръцките органи представиха като 
приоритет проекта за депониране с оглед закриване на незаконните сметища и поеха 
ангажимент да предприемат всички други мерки (предварителна обработка, 
рециклиране, компостиране, а също така действия за разделно събиране и т.н.) на по-
късен етап, след приключване на строежа на депото. Решението на Комисията за 
съфинансиране съдържа определени клаузи, за да се гарантира, че депото ще работи в 
съответствие със законодателството на ЕО (напр. специална клауза № 2 в точка 12 от 
Приложение I).

Блокирането на проекта за депо поради продължаващо съдебно производство във 
Върховния съд забави целия процес, тъй като решението на Съвета бе предпоставка за 
успешното осъществяване на цялата схема. Следва да се отбележи, че органите на 
местно управление имат възможност да организират, ако желаят, рециклиране или 
други усъвършенствани начини за обработка на общинските твърди отпадъци и да 
вземат всички необходими мерки за затварянето на нелегалните сметища.

По-конкретно, вносителят се позовава на пет конкретни крайни срока в решението на 
Комисията за съфинансиране на двата въпросни проекта чрез кохезионния фонд: 

1. Вносителят твърди, че не е спазен крайният срок 30 юни 2005 г., посочен в специална 
клауза № 1 в точка 12 от Приложение I към решението на Комисията за съфинансиране 
по линията на кохезионния  фонд, с която се изисква компетентните гръцки органи да 
приемат необходимите мерки, за да спазят изискванията по отношение на специалните 
отпадъци (опасни и т.н.), съдържащи се в Директива 1999/31/ЕО относно депонирането 
на отпадъци;

Комисията би желала да подчертае, че правната рамка за управлението на отделните 
категории отпадъци, изисквана по силата на Директива 1999/31/ЕО, вече е приета от 
Гърция, макар и след горепосочения краен срок. Гърция вече уведоми Комисията за 
приемането на серия от законодателни актове, които уреждат управлението на следните 
категории специални отпадъци: болнични отпадъци; - отпадни петролни продукти; -
използвани гуми; - батерии и акумулатори; - стари автомобили; - негодно електрическо 
и електронно оборудване; 

2. Вносителят твърди, че не е спазен крайният срок 31 декември 2005 г., посочен  в 
специална клауза № 2 в точка 12 от Приложение I към решението на Комисията за 
съфинансиране по линията на кохезионния фонд, с която се изисква компетентните 
гръцки органи да вземат необходимите мерки за изпълнение на изискванията на 
Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци по отношение на 
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рециклирането, намаляването на количеството отпадъци и т.н.. Наистина, както бе 
посочено по-горе, създаването на подходящо депо беше предпоставка за 
осъществяването на другите две мерки, предвидени в министерското решение по 
приключване на ОВОС относно двете въпросни площадки. Комисията въведе тази 
клауза с оглед на това, че към края на 2004 г. строителните работи по депото ще са 
започнали, така че крайният срок 31. 12. 2005 г. беше сметнат за подходящ с цел 
оказване на натиск върху гръцките органи за подготовка по другите предвидени мерки. 
При все това, както вече беше обяснено, съдебната процедура забави изпълнението на 
цялата схема;

3. Вносителят твърди, че не е спазен крайният срок 28 ноември 2003 г., посочен в 
специална клауза № 5, подклауза б) в точка 12 от Приложение I към решението на 
Комисията за съфинансиране по линия на кохезионния фонд, с която се изисква 
компетентните гръцки органи да вземат необходимите мерки за затваряне и 
прекратяване ползването на всички незаконни сметища. На първо място, горната дата 
не е краен срок, а е датата, на която гръцките органи са изпратили писмо до Комисията, 
в което излагат съществуващите незаконни сметища и действията, които се 
предприемат в тази област. В действителност подклаузите на специална клауза № 5, 
включително подклауза б), се отнасят до действия, които трябва да бъдат завършени 
преди окончателното плащане по този проект от кохезионния фонд, както изрично се 
посочва в решението. Тъй като проектът все още не е започнал, въпросът за 
окончателното плащане не стои. Въпреки това следва да се отбележи, че вече са в ход 
конкретни действия по отношение на незаконните сметища, тъй като гръцките органи 
(министерство на околната среда, министерство на вътрешните работи и министерство 
на икономиката) вече са осигурили средства за затваряне и рехабилитиране на 
незаконните сметища на територията на цяла Гърция, като гарантират, че ще бъдат 
заменени с депа, отговарящи на изискванията на законодателството за околната среда 
на ЕО, включително и депата в областта Атика. Заслужава да се отбележи, че според 
официалната информация, предоставена от гръцките компетенти органи при 
кандидатстването за предоставяне на съфинансиране, в района на Източна Атика е 
имало 15 незаконни сметища, едно от които е в границите на община Grammatiko, а 
друго -  в границите на община Keratea, където предстоят да бъдат построени двете 
въпросни законни депа;

4 и 5: Вносителят посочва, че датите за започване (1 ноември 2004 г.) и за завършване 
на строителните работи (31 май 2007 г.), предвидени в решението на Комисията (точка 
8 от Приложение I), не могат да бъдат спазени. Това очевидно е вярно, тъй като 
работите все още не са започнали, както бе обяснено по-горе. Решението на Комисията 
подлежи без съмнение на промяна, както това често се налага в съществуващата 
административна практика. Според наличната информация за момента е публикувана 
покана за изразяване на интерес, в резултат на която са подадени оферти и последните 
приготовления за започване на строителните работи, поне що се отнася до проекта в 
Grammatiko, предстои скоро да бъдат приключени.

Заключение

Комисията смята, че проблемът с управлението на твърдите отпадъци в Гърция,
включително в областта Атика, навлиза в критична фаза, като са в ход голям брой 
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мерки, целящи да бъдат напълно спазени изискванията на политиката и 
законодателството на Общността в тази област. По отношение на областта Атика, в 
допълнение към съществуващата инфраструктура, вече финансирана от фондове на 
Общността (например, механичното съоръжение за сортиране и компостиране в Ano 
Liossia), трите проекта за депа, чието построяване е решено в рамките на регионалното 
планиране за Атика и потвърдено със Закон № 3164 от 2003 г., изглежда са необходими 
като първа стъпка, при условие че те отговарят на техническите стандарти и изисквания 
на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци. Тези проекти, разбира се, 
трябва да бъдат придружени от по-нататъшни мерки, съобразени с политиката на 
Общността по отношение на отпадъците (напр. повторна употреба, разделно събиране, 
рециклиране, компостиране, изгаряне с възстановяване на енергия и т.н.), за да бъдат 
осигурени устойчиви решения на проблема с отпадъците в тази гъсто населена област. 
Комисията вече подчерта тази необходимост по време на преговорите за новия 
програмен период 2007-2013 г., като се очаква през въпросния период да има 
положително развитие в областта на управлението на твърди отпадъци. 

4. Отговор на Комисията, получен на 10 юни 2008 г.

След обсъждането в комисията по петиции от 24 януари 2008 г. се състояха няколко 
срещи с гръцките органи като последващи действия по въпроси на кохезионната политика 
или технически заседания, свързани с отпадъците и спазването на правото на ЕО в 
областта на опазване на околната среда.

Беше ясно заявено на гръцките органи, че те трябва да отбележат напредък в прилагането 
на съпътстващите мерки, спазвайки изменените през 2004 г. съответни решения на 
кохезионния фонд. Същият принцип е в сила и по отношение на съобразяването с 
регионалните планове за управление на отпадъците и тяхното прилагане. 

В допълнение беше изпратено писмо до гръцките органи (2/4/2008) във връзка с 
извършването на работите и изграждането на съоръженията, заложени в Регионалния 
план за управление на отпадъците на Атика (RWMP) и завършени със закон 3164, член 
33 (Официален вестник на Република Гърция № 176/2-7-2003), в съответствие с 
политиката и правото на ЕО в областта на отпадъците, включително центрове за 
рециклиране, станции за компостиране, депа и т.н. RWMP за Атика, както е изменен на 
22 февруари 2006 г., утвърждава избраните площадки и свързаните с тях инсталации за 
управление на отпадъците.

Оценката за въздействие на околната среда (ОВОС), извършена за избраните площадки  
(например Grammatiko, Keratea и т.н.) съгласно съответното законодателство на ЕО, 
включва, освен депото, допълнителни съоръжения, като станции за предварителна 
обработка и компостиране, центрове за рециклиране и други, определени от гръцките 
органи като Интегрирани съоръжения за управление на отпадъците (ИСУО). Това може 
да се види в министерските решения, постановяващи реда и условията, на които трябва 
да отговарят тези площадки. 

Както беше посочено и преди, след съдебен иск от загрижени граждани, внесен във 
Върховния съд на Гърция, работите по депата, които са съфинансирани от кохезионния 
фонд, бяха отложени. Вероятно сега, след положително решение на този съд (т.е. 



CM\777465BG.doc 7/8 PE396.614v03-00

BG

отхвърляне на всички съдебни искове, целящи анулирането на министерски решения), 
работите могат да започнат. Поради това е важно Комисията да е осведомена за 
състоянието по отношение на планирането и изработването на съпътстващи мерки за 
завършването ИСУО (рециклиране, станции за предварителна обработка и 
компостиране и т.н.). Това е необходимо не само за да се гарантира спазването на 
законодателството на ЕС по отношение на депата за отпадъци, а също и за да се 
избегнат проблеми, свързани с плащания на съфинансирани проекти, като се има 
предвид, че те представляват неразделна част от Phyli-Grammatiko-Keratea и са обект на 
специални условия при решенията за финансиране.

Комисията ще продължи да следи този въпрос въз основа на информацията, изискана 
от компетентните гръцки органи.

Трябва да се отбележи, че по отношение на цялостното управление на отпадъците в 
Гърция Комисията е официално уведомена, че е била сформирана междуведомствена 
комисия (Решение № 465, 17/3/2008) за прилагането и мониторинга на интегрираните 
планове за управление на отпадъците. По-конкретно Комисията има за цел да 
координира и следи за изпълнението на интегрирания план за управление на 
отпадъците в съответствие с правото на ЕО

Като се има предвид състоянието към настоящия момент, не може да се направи 
предварителен извод, че би имало нарушаване на законодателството на ЕО в областта на 
околната среда. Свързаните проекти изглежда са одобрени съгласно съответното 
законодателство на ЕО в областта на околната среда. Ако на по-късен етап Комисията 
открие възможно нарушение при наблюдението на проекта, тя ще предприеме 
необходимите мерки. 

Във всеки случай Комисията може само да повтори, че по отношение на проектите, 
финансирани по кохезионния фонд, законосъобразното прилагане на плана и условията, 
определени чрез специалните клаузи (въведени в точка 12 от Приложение І от 
гореспоменатите решения), ще бъдат проверени от компетентните служби на Комисията.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Вносителят твърди, че компетентните гръцки органи са разрешили построяването на 
две депа в близост до Mavro Vouno в Grammatiko и Vragoni в Keratea, Източна Атика 
(съответно в северната и южната й част), които ще нанесат значителни щети на
околната среда в зони с висока природна и историческа стойност. Според вносителя не 
са спазени няколко клаузи от решението на Комисията за съфинансиране по 
кохезионния фонд.

В предишните си съобщения, Комисията подробно разясни, че въпросните проекти са 
разрешени съгласно разпоредбите на съответното законодателство на ЕО във връзка с 
околната среда, т.е. Директива 85/337/ЕО1, във вида, в който е изменена, известна като 
Директива за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Директива
99/31/ЕО2 във връзка с депонирането на отпадъци. Следва да се напомни, че 
                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40; ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5.
2 ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1.
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извършената ОВОС е включвала, освен депата, и допълнителните съоръжения като 
станции за предварителна обработка и компостиране, центрове за рециклиране и други.
Това може да се види в съвместните министерските решения, постановяващи 
процедурата по ОВОС и определящи реда и условията за изграждане и функциониране 
на тези площадки. Тези решения се отнасят за „интегрирано съоръжение за управление 
на отпадъците”, т.е. площадка за депониране и съоръжения, предназначени за 
обработка на отпадъците. Важно е да се подчертае, че Гръцкият върховен съд отхвърли 
всички представени от вносителите аргументи, като постанови, че изборът на 
площадките за изграждане на депа е в съответствие с гръцкото законодателство, 
включително гръцкия закон за транспониране на Директивата за ОВОС. Следователно,
не е възможно да се установи нарушение на законодателството на ЕО във връзка с 
околната среда.

Що се отнася до съответствието с клаузите, включени в решенията на Комисията за 
съфинансиране по кохезионния фонд, изпълнението на строителните работи е забавено 
главно поради гореспоменатите правни действия, предприети от засегнатите граждани 
срещу съвместните министерски решения. Гръцките органи са поискали изменение на 
решенията на Комисията за съфинансиране, по-специално удължаване на крайния срок 
за завършване на строителните работи. В момента Комисията извършва оценка на тези 
искания и във връзка с прилагането на специфичните условия, определени в решенията 
за предоставяне на съфинансиране.

Комисията не е доволна от постигнатия напредък в осъществяването на двата проекта и 
ясно е показала на гръцките органи, че трябва да напреднат с изграждането на 
допълнителните съоръжения и с прилагането на съпътстващите мерки, предвидени от 
регионалния план за управление на отпадъците. Комисията временно е спряла 
плащанията по двата съфинансирани проекта, за да извърши оценка на постигнатия 
напредък.

Заключение

Въз основа на наличната информация, Комисията не може да установи нарушаване на 
съответното законодателство на ЕО в областта на околната среда.

Що се отнася до съответствието с клаузите на решенията за съфинансиране по 
кохезионния фонд, Комисията е предприела всички необходими мерки, за да гарантира, 
че определените специални клаузи ще бъдат изпълнени ефективно.


