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Dotyczy: Petycji 0078/2007, którą złożył Mavroudis Voridis (Grecja) w sprawie budowy 
wysypiska śmieci we wschodniej Attyce

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że właściwe władze greckie wydały pozwolenie na budowę 
wysypiska śmieci w pobliżu Mavro Vouno Grammatikou i Bragoni Kerateas Lavreotikis 
we wschodniej Attyce. Składający petycję jest zdania, że przedmiotowe przedsięwzięcie jest 
sprzeczne z prawodawstwem UE w tej dziedzinie i zwraca się do Parlamentu o interwencję.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 maja 2007 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 października 2007 r.

Kontekst/streszczenie faktów/przebieg wydarzeń

Brak odpowiedniej infrastruktury środowiskowej służącej gospodarowaniu odpadami stanowi 
poważny problem w Grecji. Służby Komisji uważnie obserwują wszelkie działania w tej 
dziedzinie w celu zapewnienia przestrzegania odnośnego prawodawstwa Wspólnoty 
Europejskiej (WE) oraz gospodarowania odpadami stałymi produkowanymi w Grecji 
w sposób przyjazny dla środowiska. W regionie Attyki sytuacja jest szczególnie trudna 
z uwagi na liczne negatywne czynniki, do których należą: względnie duża liczba ludności 
w regionie (w 2004 r. szacowana na około 4 mln mieszkańców, czyli 36% łącznej liczby 
ludności Grecji), niski poziom świadomości społeczeństwa w zakresie gospodarowania 
odpadami i związane z tym problemy z uzyskaniem społecznej akceptacji dla proponowanych 
rozwiązań, opóźnienia w planowaniu średnio- i długoterminowym itp.
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Komisja podejmowała starania zarówno poprzez działania prawne, jak i pomoc finansową, 
aby rozwiązać ten problem i wesprzeć odpowiednie środki na rzecz zarządzania usuwaniem 
odpadów stałych w całej Grecji, w tym w regionie Attyki.

Co się tyczy pomocy finansowej, w szczególności w ramach wspólnotowych ram wsparcia 
na lata 1999-2006 oraz we wcześniejszym okresie, fundusze WE zostały przeznaczone 
na przedsięwzięcia w dziedzinie gospodarki odpadami stałymi. W samym regionie Attyki 
wszystkie ważne przedsięwzięcia zostały już dofinansowane. W grudniu 2004 r. główne 
przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami w Attyce, czyli składowiska w Fyli 
w zachodniej części regionu i w Grammatiko i Keratea w części wschodniej, które stanowią 
przedmiot petycji, zostały zatwierdzone do uzyskania wsparcia wspólnotowego w ramach 
Funduszu Spójności. Ponadto władze greckie wyraźnie zobowiązały się do zamknięcia 
nielegalnych składowisk, które znajdują się również w regionie Attyki (zgodnie 
ze zmienionym krajowym planem gospodarowania odpadami zatwierdzonym w 2003 r. 
wszystkie nielegalne składowiska odpadów powinny zostać zamknięte, a ich tereny 
przywrócone do stanu pierwotnego do końca 2008 r.).

Petycja

Składający petycję twierdzi, że właściwe władze greckie wydały zezwolenia na budowę 
dwóch składowisk odpadów w pobliżu Mavro Vouno w Grammatiko i Vragoni w Keratea 
we wschodniej części Attyki (odpowiednio na północy i południu). Składowiska 
te przyczynią się do znacznych zniszczeń środowiska naturalnego na obszarach mających 
ogromną wartość przyrodniczą i historyczną. Zdaniem składającego petycję nie są wypełniane 
postanowienia szeregu klauzul zawartych w decyzji Komisji w sprawie współfinansowania 
ze środków Funduszu Spójności, m.in. pkt. 8 załącznika I decyzji Komisji, w którym mowa 
o rozpoczęciu i zakończeniu prac, a także pkt. 12 „Specjalne warunki” tego samego 
załącznika, klauzule 1, 2 i 5b, w których przewidziano pewne szczególne warunki i terminy, 
których należy przestrzegać.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja jest świadoma sytuacji dotyczącej gospodarowania odpadami stałymi w Grecji, 
a w szczególności w Attyce, w której brakuje odpowiedniej infrastruktury na niektórych 
obszarach, również tych wymienionych w petycji, gdzie funkcjonują nielegalne składowiska 
odpadów.

Według informacji posiadanych przez Komisję dwie lokalizacje we wschodniej Attyce, 
o których wspomina składający petycję, zostały wybrane spośród innych miejsc po licznych 
dyskusjach, analizach itp. przeprowadzonych przez właściwe władze lokalne i krajowe.
Ostateczne wyznaczenie wszystkich możliwych terenów nastąpiło w drodze specjalnej ustawy 
przyjętej po debacie i głosowaniu w greckim parlamencie w czerwcu 2003 r. (ustawa 3164, 
art. 33, Dziennik Urzędowy Republiki Greckiej nr 176/2-7-2003). Szczegółowe oceny 
oddziaływania na środowisko (OOŚ) przeprowadzone zgodnie ze zmienioną dyrektywą 
85/337/WE1 (dyrektywa OOŚ) potwierdziły, że wspomniane dwie lokalizacje są najbardziej 
odpowiednie na składowiska odpadów. Oceny oddziaływania na środowisko oraz 

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, str. 40.
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odpowiednie decyzje ministerialne przewidziane w ustawodawstwie krajowym 
transponującym dyrektywę OOŚ dotyczyły nie tylko samych składowisk odpadów, lecz 
w większym stopniu odnosiły się do „zintegrowanych instalacji gospodarowania odpadami” 
i uwzględniały także przepisy w zakresie recyklingu, kompostowania i wstępnej obróbki 
odpadów.

W 2004 r. władze greckie przedłożyły Komisji kompletną dokumentację dotyczącą 
finansowania z Funduszu Spójności jedynie składowisk odpadów stanowiących jeden 
z priorytetowych środków służących powstrzymaniu działalności niekontrolowanych, 
nielegalnych wysypisk śmieci w tym regionie. Władze wyjaśniły jednocześnie, że dodatkowe 
działania na rzecz „zintegrowanego gospodarowania odpadami” zostaną podjęte 
na późniejszym etapie, dopiero gdy powstaną składowiska odpadów, oraz że będą one 
finansowane ze środków krajowych. Po przeprowadzeniu oceny zgodności wspomnianych 
przedsięwzięć z przepisami wspólnotowymi, w tym z zakresu ochrony środowiska 
naturalnego, w grudniu 2004 r. Komisja podjęła decyzję o ich współfinansowaniu. W celu 
zapewnienia ogólnej prawidłowej realizacji planu Komisja wprowadziła szereg specjalnych 
klauzul zawartych w pkt. 12 załącznika I wspomnianej decyzji, które w opinii składającego 
petycję zostały naruszone. Należy również przypomnieć, że zgodnie z art. 5 dyrektywy 
w sprawie składowania odpadów odpady komunalne ulegające biodegradacji przeznaczone 
na składowiska muszą zostać zredukowane do 75% całkowitej ilości (według wagi) odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. lub w ostatnim roku przed 
1995 r., dla którego dostępne są standardowe dane Eurostat. Dla Grecji termin wypełnienia 
tego zobowiązania upływa w lipcu 2010 r.

W wyniku postępowania sądowego, w którym zainteresowani mieszkańcy wystąpili przed 
greckimi sądami przeciwko decyzjom władz greckich w sprawie wyboru przedmiotowych 
terenów, roboty związane z omawianymi przedsięwzięciami jeszcze się nie rozpoczęły. 
Dopiero w kwietniu 2007 r. grecki Sąd Najwyższy wydał wyrok zezwalający na budowę 
składowisk odpadów w zachodniej Attyce w Fyli i we wschodniej Attyce w Grammatiko, 
odrzucając wszystkie argumenty przedstawione przez stronę powodową i stwierdzając, 
że wyznaczenie tych terenów jest zgodne z prawem greckim, w tym z przepisami 
transponującymi prawodawstwo wspólnotowe, a w szczególności dyrektywę OOŚ. 
Nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie składowiska odpadów w Keratea.

Na podstawie powyższych informacji Komisja przedstawia następujące uwagi dotyczące 
określonych argumentów składającego petycję:

Ogólnie rzecz ujmując, składający petycję twierdzi, że składowanie nieprzetworzonych 
odpadów jest zabronione na mocy dyrektywy 99/31/WE1 w sprawie składowania odpadów, 
zatem składowiska odpadów w Grammatiko i Keratea nie powinny zostać otwarte przed 
stworzeniem „zintegrowanej instalacji gospodarowania odpadami”. Celem decyzji Komisji 
w sprawie współfinansowania jest zagwarantowanie, że składowisko będzie funkcjonować 
przy jednoczesnym wdrożeniu wszystkich niezbędnych środków służących obróbce odpadów.

Składowanie stanowi jedną z dopuszczalnych metod usuwania odpadów, pod warunkiem że 
odbywa się ono zgodnie z wymogami dyrektywy 99/31/WE. Należycie uregulowane 

                                               
1 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, str. 1.
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składowisko odpowiadające przepisom unijnym w niczym nie przypomina istniejących 
nielegalnych lub niekontrolowanych wysypisk śmieci. Jak wyjaśniono powyżej, decyzje 
ministerialne zamykające procedurę OOŚ dla obu lokalizacji dotyczą „zintegrowanej 
instalacji gospodarowania odpadami”, tj. składowiska odpadów i instalacji służących obróbce 
odpadów (sortowanie, recykling i kompostowanie). Jako kwestię priorytetową władze greckie 
przedstawiły najpierw projekt składowiska, aby wyeliminować działalność nielegalnych 
terenów składowisk, oraz zobowiązały się do rozpoczęcia wdrażania wszystkich pozostałych 
środków (wstępna obróbka, recykling, kompostowanie, a także działania mające na celu 
selekcję u źródła itp.) na późniejszym etapie po ukończeniu budowy składowiska. Decyzja 
Komisji w sprawie współfinansowania zawiera szczególne klauzule, które mają zapewnić 
funkcjonowanie składowiska zgodnie z prawodawstwem WE (np. specjalna klauzula nr 2 
zawarta w załączniku I pkt. 12).

Wstrzymanie przedsięwzięcia dotyczącego budowy składowisk w wyniku postępowania 
sądowego w Sądzie Najwyższym opóźniło cały proces, ponieważ w pierwszej kolejności 
konieczny był wyrok Sądu, który zapewniłby skuteczną realizację całego projektu. W tym 
kontekście należy zauważyć, że władze lokalne – jeśli jest taka wola – mają możliwość 
zorganizowania recyklingu lub innych zaawansowanych metod gospodarowania 
komunalnymi odpadami stałymi i podjęcia wszelkich działań niezbędnych do zamknięcia 
nielegalnych wysypisk.

Składający petycję zwraca szczególną uwagę na pięć konkretnych terminów zawartych 
w decyzjach Komisji w sprawie współfinansowania w ramach Funduszu Spójności dwóch 
przedmiotowych przedsięwzięć:

1. Składający petycję twierdzi, że nie dotrzymano terminu wyznaczonego na 30 czerwca 
2005 r. w specjalnej klauzuli nr 1 w załączniku I pkt. 12 decyzji Komisji w sprawie 
współfinansowania (Fundusz Spójności), do kiedy to właściwe władze greckie miały podjąć 
środki niezbędne do uzyskania zgodności z wymogami dyrektywy 1999/31/WE w sprawie 
składowania odpadów w odniesieniu do odpadów specjalnych (niebezpiecznych itp.).

Komisja chciałaby podkreślić, że ramy prawne w zakresie gospodarowania specjalnymi 
kategoriami odpadów zgodnie z wymogami dyrektywy 1999/31/WE zostały już przyjęte 
przez Grecję, choć miało to miejsce po wyznaczonym terminie. Grecja poinformowała już 
Komisję o przyjęciu szeregu aktów legislacyjnych, które regulują gospodarowanie 
następującymi kategoriami specjalnych odpadów: odpadami szpitalnymi, olejami 
odpadowymi, zużytymi oponami, bateriami i akumulatorami, pojazdami wycofanymi 
z eksploatacji, odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

2. Składający petycję twierdzi, że nie dotrzymano terminu wyznaczonego na 31 grudnia 
2005 r. w specjalnej klauzuli nr 2 w załączniku I pkt. 12 decyzji Komisji w sprawie 
współfinansowania (Fundusz Spójności), do kiedy to właściwe władze greckie miały przyjąć 
środki niezbędne do uzyskania zgodności z wymogami dyrektywy 1999/31/WE w sprawie 
składowania odpadów w odniesieniu do recyklingu, zmniejszenia ilości odpadów itp. Jak już 
wspomniano powyżej, stworzenie odpowiedniego składowiska było warunkiem ustanowienia 
innych środków przewidzianych w decyzji ministerialnej zamykającej procedurę OOŚ 
dla obu przedmiotowych lokalizacji. Komisja wprowadziła tę klauzulę, przyjmując, że prace 
nad składowiskiem rozpoczną się do końca 2004 r., zatem termin 31.12.2005 r. uznano 
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za odpowiedni, aby wywrzeć nacisk na władze greckie i skłonić je do przygotowania innych 
przewidzianych środków. Jednak, jak już wyjaśniono, postępowanie sądowe opóźniło 
realizację całego przedsięwzięcia.

3. Składający petycję twierdzi, że nie dotrzymano terminu wyznaczonego na 28 listopada 
2003 r. w specjalnej klauzuli nr 5.b w załączniku I pkt. 12 decyzji Komisji w sprawie 
współfinansowania (Fundusz Spójności), do kiedy to właściwe władze greckie miały przyjąć 
środki niezbędne do zamknięcia i zaprzestania działalności wszystkich nielegalnych wysypisk 
śmieci. Po pierwsze, powyższa data nie jest wyznaczonym terminem, lecz datą pisma, które 
władze greckie wystosowały do Komisji, przedstawiając sytuację dotyczącą istniejących 
nielegalnych wysypisk oraz działania w tej dziedzinie. W rzeczywistości klauzule zawarte 
w specjalnej klauzuli nr 5, w tym klauzula b, odnosiły się do działań, które miały zostać 
ukończone przed uzyskaniem końcowej płatności z Funduszu Spójności na przedmiotowe 
przedsięwzięcie, co zostało wyraźnie podkreślone w decyzji. Ponieważ realizacja 
przedsięwzięcia jeszcze się nie rozpoczęła, nie ma również mowy o dokonaniu końcowej 
płatności. Należy jednak zauważyć, że niektóre działania w zakresie nielegalnych wysypisk 
zostały już podjęte, ponieważ władze greckie (Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych oraz Ministerstwo Gospodarki) zabezpieczyły już fundusze w celu zamknięcia 
terenów nielegalnych wysypisk śmieci i przywrócenia ich do stanu pierwotnego oraz 
zagwarantowania, że w całej Grecji, w tym w regionie Attyki, zostaną one zastąpione 
składowiskami, które spełniają wymogi prawodawstwa WE z zakresu ochrony środowiska 
naturalnego. Istotny jest również fakt, że zgodnie z oficjalnymi informacjami 
przedstawionymi przez władze greckie w momencie przedkładania dokumentacji w celu 
uzyskania współfinansowania, we wschodniej części regionu Attyki istniało 15 nielegalnych 
i niekontrolowanych wysypisk, w tym jedno na obszarze gminy Grammatiko i kolejne 
w granicach gminy Keratea, gdzie mają powstać dwa przedmiotowe legalne składowiska 
odpadów.

4 i 5: Składający petycję podkreśla, że nie dotrzymano terminów rozpoczęcia prac 
(1 listopada 2004 r.) i ich zakończenia (31 maja 2007 r.), przewidzianych w załączniku I pkt 8 
decyzji Komisji. Powyższa informacja jest oczywiście zgodna z prawdą, ponieważ, jak już 
wyjaśniono, prace jeszcze się nie rozpoczęły. Pojawia się konieczność wprowadzenia zmian 
do decyzji Komisji, co jest dość powszechne w ramach obowiązujących praktyk 
administracyjnych. Jak wynika z posiadanych informacji, zaproszenie do wyrażenia 
zainteresowania zostało wystosowane, oferty przedłożone, a wkrótce mają zostać zawarte 
końcowe ustalenia dotyczące rozpoczęcia prac, przynajmniej dla przedsięwzięcia 
Grammatiko.

Wnioski

Zdaniem Komisji działania dotyczące gospodarowania odpadami stałymi w Grecji, w tym 
w regionie Attyki, wchodzą w decydującą fazę; szereg środków oczekuje na wdrożenie 
w celu uzyskania pełnej zgodności z wymogami polityki i prawa Wspólnoty w tej dziedzinie. 
Zwłaszcza w przypadku Attyki wydaje się, że oprócz istniejącej infrastruktury finansowanej 
już ze środków wspólnotowych (przykładowo zakład mechanicznego sortowania 
i kompostowania w Ano Liossia) konieczna jest realizacja w pierwszej kolejności trzech 
przedsięwzięć dotyczących składowisk odpadów, o czym zdecydowano w ramach planowania 
regionalnego dla Attyki i co potwierdzono ustawą nr 3164 z 2003 r., pod warunkiem 
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że przedsięwzięcia te są zgodne z normami technicznymi i wymogami dyrektywy 
1999/31/WE w sprawie składowania odpadów. Oczywiście wspomnianym przedsięwzięciom 
muszą towarzyszyć dalsze środki zgodne z polityką wspólnotową w zakresie odpadów 
(tj. ponowne wykorzystanie, selekcja u źródła, recykling, kompostowanie, spalanie 
z odzyskiwaniem energii itp.) w celu zapewnienia zrównoważonych rozwiązań problemu 
odpadów w gęsto zaludnionym regionie Attyki. Komisja podkreślała już konieczność 
powyższych działań w trakcie negocjacji w sprawie nowego okresu programowania 
2007-2013. Oczekuje się, że w okresie tym nastąpią pozytywne zmiany w dziedzinie 
gospodarowania odpadami stałymi.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2008 r.

Po dyskusji w Komisji Petycji w dniu 24 stycznia 2008 r. odbyło się kilka posiedzeń z udziałem 
władz greckich, w trakcie których kontynuowano omawianie kwestii poruszanych w ramach 
polityki spójności oraz spotkań technicznych dotyczących odpadów i zgodności z dorobkiem 
prawnym WE w dziedzinie środowiska.

Władzom greckim wyjaśniono, że zgodnie z właściwymi, zmienionymi decyzjami z 2004 r. 
dotyczącymi Funduszu Spójności, muszą one kontynuować budowę instalacji dodatkowych. 
Ta sama zasada dotyczy przestrzegania i realizacji regionalnych planów gospodarowania 
odpadami.

Ponadto do władz greckich wystosowano pismo (2 kwietnia 2008 r.) dotyczące realizacji prac 
i budowy instalacji, co do których podjęto decyzję w ramach regionalnego planu 
gospodarowania odpadami dla Attyki (RPGO) i które zapisano w ustawie 3164, art. 33 
(grecki Dziennik Urzędowy 176/2-7-2003) zgodnie z polityką WE i prawem dotyczącym 
odpadów, w tym centrów recyclingu, urządzeń do kompostowania, składowisk itd. W RPGO 
dla Attyki zmienionym w dniu 22 lutego 2006 r. potwierdzono wybór lokalizacji 
i powiązanych instalacji gospodarowania odpadami.

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) przeprowadzona dla wybranych lokalizacji 
(np. Grammatiko, Keratea itd.) zgodnie z właściwym prawodawstwem WE, oprócz samych 
składowisk obejmuje instalacje dodatkowe, takie jak urządzenia do wstępnej obróbki 
i kompostowania, centra recyclingu itd. określane przez władze greckie jako Zintegrowane 
Instalacje Gospodarowania Odpadami (ZIGO). Zostało to zapisane w decyzjach 
ministerialnych określających warunki funkcjonowania takich składowisk. 

Jak już zaznaczono, na skutek działań podjętych przez obywateli przed greckim Sądem 
Najwyższym, prace przy budowie składowiska, które współfinansowane są przez Fundusz 
Spójności, uległy opóźnieniu. Wydaje się, że po pozytywnej decyzji tego sądu (tj. odrzuceniu 
wszelkich działań prawnych podjętych w celu unieważnienia decyzji ministerialnych) można 
teraz rozpocząć prace. Z punktu widzenia Komisji istotna jest zatem znajomość sytuacji 
w odniesieniu do planowania i budowy urządzeń uzupełniających niezbędnych dla 
ukończenia ZIGO (recycling, urządzenia do kompostowania i wstępnej obróbki odpadów 
itd.). Należy zapewnić nie tylko przestrzeganie unijnego prawodawstwa w odniesieniu 
do składowisk odpadów, lecz także unikać problemów w odniesieniu do płatności na rzecz 
współfinansowanych projektów przy założeniu, że stanowią one integralną część projektu 
Phyli-Grammatiko-Keratea i objęte są specjalnymi warunkami decyzji o finansowaniu.
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Komisja będzie dalej badać tę kwestię w oparciu o informacje, o jakie zwróciła się 
do właściwych władz greckich.

Należy zauważyć, że w odniesieniu do ogólnych warunków gospodarowania odpadami 
w Grecji Komisja została oficjalnie poinformowana, iż powołano komisję międzyresortową 
ds. realizacji i monitorowania Zintegrowanych Instalacji Gospodarowania Odpadami (decyzja 
nr 465, 17/3/2008). Celem komisji jest koordynowanie i monitorowanie realizacji 
zintegrowanego planu gospodarowania odpadami zgodnie z prawem WE.

Przy obecnym stanie rzeczy nie można stwierdzić, czy dojdzie do jakiegokolwiek naruszenia 
prawodawstwa WE w dziedzinie środowiska. Wydaje się, że pozwolenia na realizację 
odnośnych projektów zostały wydane zgodnie z przepisami właściwego prawa środowiskowego 
WE. Jeżeli na późniejszym etapie w ramach monitorowania projektu Komisja stwierdzi możliwe 
naruszenie, podjęte zostaną niezbędne działania. 

Komisja może jedynie powtórzyć, że w odniesieniu do projektów finansowanych z Funduszu 
Spójności właściwe służby Komisji zbadają, czy plan realizowany jest zgodnie z prawem. 
Zweryfikują też warunki określone w specjalnych klauzulach (wprowadzonych w punkcie 12
załącznika I wspomnianych decyzji).

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Składający petycję twierdzi, że właściwe władze greckie wydały zezwolenia na budowę 
dwóch składowisk odpadów w pobliżu Mavro Vouno w Grammatiko i Vragoni w Keratea 
we wschodniej części Attyki (odpowiednio na północy i południu). Składowiska 
te przyczynią się do znacznych zniszczeń środowiska naturalnego na obszarach mających 
ogromną wartość przyrodniczą i historyczną. Zdaniem składającego petycję nie są wypełniane 
postanowienia szeregu klauzul zawartych w decyzji Komisji w sprawie współfinansowania 
ze środków Funduszu Spójności.

W swoich wcześniejszych komunikatach Komisja Europejska szczegółowo wyjaśniła, że 
zezwolono na realizację właściwych przedsięwzięć zgodnie z przepisami właściwego 
prawodawstwa WE, tj. zmienionej dyrektywy 85/337/WE1, znanej jako dyrektywa w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko naturalne (OOŚ) i dyrektywy 99/31/WE2 w odniesieniu 
do składowania odpadów. Należy przypomnieć, że oprócz składowisk odpadów 
przeprowadzona OOŚ obejmowała instalacje dodatkowe, takie jak jednostki sortowania, 
kompostowania, ośrodki recyklingu itp. Jest to widoczne we wspólnych decyzjach 
ministerialnych kończących procedurę OOŚ oraz określających zasady i warunki budowy 
i działania tych zakładów. Decyzje te dotyczą „zintegrowanych instalacji gospodarowania 
odpadami”, tj. składowiska odpadów i instalacji do obróbki odpadów. Należy podkreślić, że 
grecki Sąd Najwyższy odrzucił wszystkie argumenty przedstawione przez składających 
petycje, uznając wybór terenów pod składowiska odpadów za zgodny z greckim prawem, 
w tym z ustawą transponującą dyrektywę OOŚ. W rezultacie nie można stwierdzić żadnego 
złamania prawodawstwa WE z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40; Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5.
2 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1.
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Co się tyczy zgodności z klauzulami zawartymi w decyzjach Komisji Europejskiej w sprawie 
współfinansowania ze środków Funduszu Spójności, opóźnienie wykonania wymaganych 
prac nastąpiło głównie z uwagi na wspomniane działania sądowe podjęte przez 
przedmiotowych obywateli przeciwko wspólnym decyzjom ministerialnym. Władze Grecji 
zażądały zmodyfikowania decyzji Komisji Europejskiej w sprawie współfinansowania, 
w szczególności przesunięcia terminu zakończenia prac. Obecnie Komisja Europejska 
przeprowadza ocenę tych wniosków w związku z wdrożeniem konkretnych warunków 
ustanowionych w decyzjach o przyznaniu pomocy.

Komisja Europejska nie jest zadowolona z postępów poczynionych w ramach wdrażania 
obydwu przedsięwzięć i wyraźnie oświadczyła władzom Grecji, że powinny przyspieszyć 
budowę dodatkowych instalacji i wdrożenie środków towarzyszących przewidzianych 
w regionalnym planie gospodarowania odpadami. Komisja Europejska tymczasowo przerwała 
wypłaty na rzecz dwóch współfinansowanych przedsięwzięć, aby ocenić poczynione postępy. 

Wniosek
Na podstawie dostępnych informacji Komisja nie może stwierdzić naruszenia właściwego 
prawodawstwa WE z zakresu ochrony środowiska naturalnego. 
Co się tyczy zgodności z klauzulami zawartymi w decyzji o współfinansowaniu ze środków 
Funduszu Spójności, Komisja podejmuje wszelkie wymagane działania, aby zapewnić 
skuteczne wdrożenie przedmiotowych specjalnych klauzul.


