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Przedmiot: Petycja 0212/2008, którą złożył Ioannis Papadopoulos (Belgia), w sprawie 
tworzenia składowisk odpadów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że praktyki w zakresie gospodarowania odpadami w Grecji są 
niedopuszczalne i że Grecja powinna być obciążana grzywną za każde składowisko, które nie 
spełnia kryteriów unijnych. Aby tego uniknąć, w Grecji w szybkim tempie powstają 
składowiska. Planuje się stworzenie składowiska w Karvounari, będącym regionem hodowli 
bydła i owiec, oraz w Lefkimi, będącym regionem turystycznym. Składający petycję 
przekonuje, że przed realizacją wspomnianych projektów, których koszty pokrywają 
europejscy podatnicy, należy przeprowadzić niezależną ocenę wpływu na środowisko, a 
finansowanie projektów powinno być wstrzymane do czasu upublicznienia wyników tej 
oceny.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 lipca 2008 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

Na poziomie Wspólnoty kwestię składowisk odpadów regulują przepisy dyrektywy 
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1999/31/WE1 w sprawie składowania odpadów. Dyrektywa ta ustanawia wymogi dotyczące 
projektowania, działania, zamykania i nadzoru poeksploatacyjnego składowisk odpadów.

Zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy w sprawie składowania odpadów lokalizacja 
składowiska musi uwzględniać wymagania odnoszące się do:

a) odległości granicy składowiska od obszarów mieszkalnych i rekreacyjnych, dróg 
wodnych, zbiorników wodnych oraz obszarów rolniczych lub miejskich;

b) istnienia wód gruntowych, wód przybrzeżnych lub chronionych obszarów przyrodniczych 
w okolicy składowiska;

c) warunków geologicznych i hydrogeologicznych w okolicy;

d) ryzyka zalania, osiadania gleby, osuwania lub lawiny na danym terenie;

e) ochrony przyrody lub dziedzictwa kulturowego w okolicy.

Wybór lokalizacji składowiska odpadów i decyzja o zezwoleniu na utworzenie składowiska 
należą do właściwych organów państw członkowskich. Zezwolenie na budowę składowiska 
można wydać jedynie wówczas, gdy cechy obszaru wskazują, zgodnie z wymienionymi 
wyżej wymogami, że składowisko odpadów nie stwarza poważnego zagrożenia dla 
środowiska naturalnego.

Składowiska odpadów niebezpiecznych muszą ponadto zostać poddane ocenie oddziaływania 
na środowisko zgodnie z dyrektywą 85/337/EWG2 zmienioną dyrektywą 97/11/WE3

w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne 
na środowisko naturalne. Inne składowiska odpadów mogą zostać poddane takiej ocenie, jeśli 
mogą wywrzeć znaczny wpływ na środowisko naturalne. Zgodnie z obowiązującym 
ustawodawstwem greckim transponującym dyrektywę ocena oddziaływania na środowisko 
jest zawsze wymagana w przypadku wszystkich przedsięwzięć dotyczących składowania 
odpadów.

Zgodnie z informacjami znajdującymi się w posiadaniu Komisji składowisko odpadów w 
Karvounari uzyskało zezwolenie po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko 
(OOŚ), na mocy decyzji 3679/24.9.2003. Z kolei w przypadku składowiska w Lefkimi 
przeprowadzono OOŚ i wydano zezwolenie na mocy decyzji 7293/9.8.1999. Przewiduje się
również włączenie obu składowisk do odnośnych regionalnych planów gospodarowania 
odpadami.

Komisja, jako strażniczka traktatów, występuje na drogę sądową przeciwko państwom 
członkowskim, jeśli posiada dowody pozwalające przypuszczać, że nastąpiło naruszenie 
prawa wspólnotowego. Na podstawie informacji dostarczonych przez składającego petycję 
Komisja uważa jednak, że obydwa składowiska zachowują zgodność z wymogami 
ustanowionymi we wspomnianym ustawodawstwie wspólnotowym, w związku z czym nie 

                                               
1 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1-19.
2 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40-48.
3 Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5-15.
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można stwierdzić żadnego naruszenia prawa wspólnotowego.

4. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 26 października 2009 r.

Po otrzymaniu dodatkowych informacji przesłanych przez różne osoby składające skargę 
(wśród których znalazł się również składający petycję) Komisja postanowiła wszcząć 
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego (2009/4306) i 
w dniu 14 lipca 2009 r. zwróciła się do rządu Republiki Greckiej, aby zajął stanowisko w 
sprawie rzekomego łamania prawa wspólnotowego oraz przesłał na jego poparcie właściwe 
dokumenty potwierdzające (dotyczące tego, w jaki sposób spełniane są wymogi ujęte w 
załączniku 1, czy wydano wszystkie konieczne zezwolenia i czy wypełniany jest obowiązek 
sortowania odpadów docierających na składowisko). Obecnie Komisja ocenia odpowiedź 
nadesłaną przez władze Grecji dnia 25 września 2009 r.

Co się tyczy problemu składowisk odpadów w Grecji, Komisja chciałaby przypomnieć 
ogólną sytuację zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi w petycji 742/2007.

Ponieważ postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
zostało wszczęte po złożeniu skargi przez składającego petycję, będzie on informowany o 
postępach w sprawie w ramach tej skargi. Należy zauważyć, że na początku października 
2009 r. w kontekście postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego odbyło się już spotkanie urzędników Komisji ze składającym skargę.

Komisja będzie informowała Komisję Petycji o postępach w tej sprawie.

5. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Jak stwierdzono w poprzednim komunikacie, w związku z informacjami przekazanymi przez 
różnych skarżących (jednym z nich jest składający petycję) Komisja postanowiła otworzyć 
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i zwróciła się 
do rządu Republiki Greckiej o przedstawienie stanowiska w sprawie rzekomych naruszeń 
przepisów UE i przesłanie odpowiednich dokumentów potwierdzających. Komisja przyjęła w 
tej sprawie aktywne podejście, organizując spotkania: ze składającym petycję (występującym 
jako skarżący) w dniu 14 października 2009 r. oraz z władzami greckimi w dniach 25 
listopada i 8 grudnia 2009 r.

W swoich szczegółowych odpowiedziach (z dni 31 marca i 11 czerwca 2010 r.) Komisja 
poinformowała skarżącego, że nie stwierdzono żadnego naruszenia prawa UE. 

Zgodnie z informacjami znajdującymi się w posiadaniu Komisji składowisko odpadów w 
Karvounari uzyskało zezwolenie po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko 
(OOŚ), na mocy decyzji 3679/24.9.2003. Z kolei w przypadku składowiska w Lefkimi 
przeprowadzono OOŚ i wydano zezwolenie na mocy decyzji 7293/9.8.1999. Przewiduje się 
również włączenie obu składowisk do odnośnych regionalnych planów gospodarowania 
odpadami. Ponadto przeprowadzono konsultacje ze społeczeństwem, które mogło przedstawić 
swoje uwagi odnoszące się do obu składowisk. Należy pamiętać, że zgodnie z dyrektywą 
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85/337/EWG1 państwa członkowskie są odpowiedzialne za stwierdzenie, czy składowisko 
powinno zostać otwarte, i za wybór odpowiedniej lokalizacji. Oprócz tego Komisja może 
sprawdzić treść badania OOŚ tylko wtedy, gdy dane państwo członkowskie popełniło 
oczywisty błąd w ocenie2, co nie miało miejsca w omawianym przypadku.

Odnośnie do składowiska w Karvounari, władze greckie dostarczyły dokumentację 
świadczącą o tym, że składowisko działa w pełnej zgodności z wymogami ustawodawstwa 
UE (istnieje odpowiednia kontrola odpadów trafiających na składowisko, jest prowadzony 
rejestr przywożonych odpadów, są przeprowadzane kontrole składowiska, odcieki są 
zabezpieczane w satysfakcjonujący sposób i nie stwierdzono żadnego wycieku, a wspomniana 
przez skarżącego „rura” wychodząca poza teren składowiska była wykorzystywana na etapie 
budowy i jest obecnie zamknięta). Istotnie otwarte w styczniu 2009 r. składowisko działało 
bez ważnego zezwolenia i niezgodnie z przepisami UE. To naruszenie zostało jednak w 
międzyczasie usunięte po wydaniu zezwolenia w dniu 10 kwietnia 2009 r. 

Odnośnie do składowiska w Lefkimi, jak wspomniano powyżej, przeprowadzono OOŚ i 
projekt został zatwierdzony na mocy decyzji 7293/9.8.1999 (w badaniu tym wspomniano o 
istnieniu rzek w okolicy). Ponadto władze greckie dostarczyły wystarczających danych, by 
udowodnić, że wody gruntowe odkryte w czasie budowy składowiska nie świadczą o istnieniu 
„podziemnego jeziora”, o czym informował skarżący, lecz powstały wskutek zatrzymywania 
wody deszczowej przez glinę znajdującą się pod składowiskiem (jedną z cech gliny jest 
nieprzepuszczalność). 

Składowisko nie zostało jeszcze uruchomione i w związku z tym Komisja nie może na razie 
sprawdzić, czy jego funkcjonowanie jest zgodne z przepisami środowiskowymi UE. 

Ponadto należy zauważyć, że sprawę tę wnoszono już wielokrotnie do greckiej Rady Stanu. 
Do dnia dzisiejszego jej decyzje były zawsze na korzyść operatorów obu składowisk. Dalsze 
postępowania są jednak w toku. 

Sprawa jest obecnie rozpatrywana na krajowym poziomie jurysdykcji. Komisja zbadała 
jednak tę sprawę i stwierdziła, że nie doszło do naruszenia przepisów środowiskowych UE, z 
wyjątkiem kwestii wydania pozwolenia dla składowiska w Karvounari, która została 
rozwiązana dzięki wydaniu odpowiedniego zezwolenia w kwietniu 2009 r.

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV. III) otrzymana w dniu 20 kwietnia 2012 r.

Petycja była przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Komisji Petycji w grudniu 2011 r. 
Wobec braku od tego czasu innych nowych informacji ze strony składającego petycję 
Komisja może tylko potwierdzić swoje poprzednie odpowiedzi. Komisja chciałaby również 
wnieść pewne wyjaśnienia uzupełniające odnośnie do kwestii podniesionych przez 
składającego petycję. 

a) Składowisko w Karvounari

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40-48.
2 Istnienie innych badań, których wnioski nie są zgodnie z wynikami badania OOŚ, nie świadczy o popełnieniu 
oczywistego błędu w ocenie.
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- Konsultacje społeczne:
Jeden z zarzutów składającego petycję dotyczy braku konsultacji społecznych, 
przewidzianych dyrektywą 2011/92/WE w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko1. Otóż obowiązek ten został 
dopełniony. Komisja może przytoczyć cztery przykłady: 

- w dniu 5 lutego 2003 r. odbyło się spotkanie w Igumenitsa, które dotyczyło badania w 
zakresie gospodarowania odpadami w regionie Epir. Podczas tego spotkania obecni byli 
przedstawiciele właściwych władz miejskich i regionalnych, a także mediów;
- w dniu 5 sierpnia 2003 r. wstępna ocena oddziaływania na środowisko została udostępniona 
społeczności przez prefekturę Tesprotia; informacja ta pojawiła się również w prasie;
- w dniu 5 sierpnia 2003 r. sekretariat rady regionu Preweza poinformował społeczność, że 
region Epir pozytywnie zaopiniował wstępną ocenę oddziaływania na środowisko; 
- w dniu 29 listopada 2004 r. władze Prewezy zaprosiły społeczność do udziału w spotkaniu 
dotyczącym oceny oddziaływania na środowisko. 

Lista ta, pomimo że nie jest wyczerpująca, pozwala wykazać, że obowiązek konsultacji 
społecznych został dopełniony. 

Należy również przypomnieć, że dyrektywa 2011/92/WE wymienia tylko zwykły obowiązek 
konsultacji społecznych, ale opinia wyrażona przez społeczność ma jedynie charakter 
doradczy. Odrzucenie przedsięwzięcia przez społeczność lokalną lub negatywna opinia 
niektórych władz nie mogą stanowić naruszenia przepisów, zważywszy że chodzi o procedurę 
konsultacji o charakterze niewiążącym. 

- Ocena oddziaływania na środowisko:

Odnośnie do oceny oddziaływania na środowisko, która została opracowana i poddana 
procedurze konsultacji społecznych, spełnia ona kryteria zawarte w dyrektywie 2011/92/WE, 
jak również kryteria zawarte w załączniku I do dyrektywy 99/31/WE w sprawie składowania 
odpadów (załącznik wymieniający elementy, które należy uwzględnić przy wyborze 
lokalizacji składowiska odpadów).

W niniejszym przypadku regionalne planowanie w zakresie gospodarowania odpadami 
zostało zakończone w dniu 15 lipca 2003 r. i w jego ramach została określona i 
zaproponowana najwłaściwsza lokalizacja na budowę składowiska odpadów. Należy 
zauważyć, że powołana z tej okazji komisja działała jednomyślnie.

Następnie uruchomiono procedurę oceny środowiskowej przedsięwzięcia. We wstępnej 
ocenie (nr ref. 3014/31.7.2003) nakreślono główne rozwiązania zastępcze, które zostały 
poddane analizie, oraz zaproponowano budowę między departamentami składowiska 
odpadów na terenie „na wschód od Karvounari”, wskazując główne powody tego wyboru. 
Ostatecznie sekretarz generalny regionu Epir podjął decyzję (nr ref. 3679/24.9.2003) o 
zatwierdzeniu warunków środowiskowych dla tego przedsięwzięcia.

Należy zauważyć, że dyrektywa 2011/92/WE nie zezwala Komisji na interwencję dotyczącą 

                                               
1 Dz.U. L 26 z 28.1.2012.
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stosowności czy lokalizacji przedsięwzięcia, ani na kontrolowanie przebiegu oceny 
oddziaływania na środowisko czy też przyjętych warunków środowiskowych. 
Odpowiedzialność za wszystkie te kwestie spoczywa na władzach krajowych. Jedyny wyjątek 
od tej zasady stanowi przypadek oczywistego błędu w ocenie ze strony państwa 
członkowskiego. W niniejszym przypadku nie można jednak stwierdzić, że wystąpił taki błąd, 
ponieważ ustawodawstwo UE nie nakłada na państwa członkowskie obowiązku 
przeprowadzania szczególnych badań lub poboru prób, jeśli ocena oddziaływania na 
środowisko (OOŚ) spełnia zobowiązania wynikające z dyrektywy 2011/92/WE, co ma 
miejsce w tym przypadku, skoro odnośna ocena wymienia bezpośrednie i pośrednie skutki, 
jakie składowisko mogłoby powodować dla człowieka, fauny i flory, gleby, wody, powietrza, 
klimatu i krajobrazu, dóbr materialnych i dziedzictwa kulturowego.

W końcu należy przypomnieć, że sam fakt istnienia innych badań, których wnioski są inne niż 
wnioski z oceny oddziaływania na środowisko, nie stanowi oczywistego błędu w ocenie. 

Ponadto jeśli chodzi o zarzut dotyczący minimalnej odległości między składowiskiem 
odpadów a obszarami zamieszkałymi, należy zauważyć, że ustawodawstwo UE nie 
przewiduje takiej minimalnej odległości. 

- Wyciek odcieków:

Jeden z zarzutów podniesionych przez składającego petycję dotyczył wycieku odcieków i 
istnienia rury, która miałaby je odprowadzać bezpośrednio poza składowisko.

Odnośnie do wspomnianej „rury” istnieje sprawozdanie z dnia 13 października 2009 r., które 
potwierdza, że nie zauważono żadnego wypływu cieczy i że rura została zamknięta 
(zacementowana). Ponadto decyzja przyjmująca warunki środowiskowe zawiera szczegółowe 
środki w zakresie uszczelnienia składowiska oraz zbierania odcieków i gospodarowania nimi. 
W odniesieniu do struktury miejsca składowiska odpadów należy zauważyć, że dotychczas 
nie wykryto żadnego wycieku odcieku ze względu na uszczelnienie tego składowiska. 
Ponadto przygotowano również plan działania w sytuacjach awaryjnych, aby nie dopuścić do 
żadnego wycieku odcieków. Przewidziano również procedury audytu i kontrole oraz, w miarę 
potrzeby, prace renowacyjne/naprawcze.

- Funkcjonowanie składowiska:

Jeśli chodzi o funkcjonowanie składowiska i przestrzeganie dyrektyw w sprawie odpadów i 
składowisk odpadów, należy zauważyć, że władze greckie przedłożyły Komisji, w ramach 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, właściwą 
dokumentację dowodzącą, że składowisko funkcjonuje zgodnie z przepisami. Istotnie, istnieje 
odpowiednia kontrola odpadów doprowadzanych na składowisko, prowadzony jest rejestr, 
miejsce jest chronione i pilnowane, przez co obywatele lub przedsiębiorstwa nie mogą 
wyrzucać własnych odpadów, nie przestrzegając obowiązku sortowania, przy czym 
wypełniony jest również obowiązek recyklingu, ponieważ zawarte zostały umowy z firmą 
recyklingową. Jednakże, jak wynika z dokumentacji uzupełniającej przedłożonej przez 
składającego petycję w marcu 2012 r., stwierdzono, że istnieją pewne problemy i że dotyczą 
one właściwego funkcjonowania składowiska. Komisja otworzy zatem nowe postępowanie i 
zwróci się o wyjaśnienia do władz greckich, aby podjęte zostały odpowiednie środki i aby 
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składowisko mogło ponownie funkcjonować z poszanowaniem przepisów UE z zakresu 
ochrony środowiska. 

- Posiadanie zezwolenia:

Komisja chciałaby również zaznaczyć, że ponieważ składowisko zaczęło funkcjonować w 
styczniu 2009 r. bez ważnego zezwolenia, można było przyjąć, że w tym czasie doszło do 
naruszenia przepisów UE z zakresu ochrony środowiska. Jednakże naruszanie przepisów 
ustało w dniu 10 kwietnia 2009 r. wraz z wydaniem zezwolenia na składowanie odpadów 
stałych niestwarzających zagrożenia. Od tej chwili mowa zatem o sytuacji, w której doszło do 
„przedawnienia naruszenia”, którego skutki ustały. Należy przypomnieć, że zgodnie z 
wyrokiem Trybunału C-276/99 „celem procedury jest uzyskanie (...) zmiany postępowania 
opornego państwa, a nie stwierdzenie w oderwaniu od konkretnej sytuacji, że w przeszłości 
istniało naruszenie”.

b) Składowisko w Lefkimi

Twierdzenia zawarte w poprzedniej części dotyczą również składowiska w Lefkimi (na 
przykład odnośnie do aspektu doradczego konsultacji społecznych). 

Na wstępie należy zaznaczyć, że do greckiej Rady Stanu odwoływano się dwukrotnie. W 
pierwszej sprawie odrzuciła ona wniosek o wycofanie przedsięwzięcia, a w drugiej odmówiła 
zawieszenia realizacji robót budowlanych. Należy zwrócić uwagę, że inne wnioski wciąż 
czekają na rozpatrzenie przez Radę Stanu. 

Odnośnie do procedury konsultacji społecznych – była ona przestrzegana. W dniu 18 
listopada 1998 r. rada regionu udostępniła społeczności ocenę oddziaływania na środowisko 
dotyczącą stworzenia składowiska odpadów na południu wyspy Korfu. W dniu 4 grudnia 
1998 r. siedem osób prywatnych wyraziło sprzeciw. Jednakże pomimo dwóch odwołań (z 
dnia 11 lutego 1999 r. i 9 marca 1999 r.) oraz ukazania się artykułu w prasie (w dniu 28 
kwietnia 1999 r.) żadna inna osoba nie zareagowała. W dniu 7 września 1999 r. ocena ta 
została zatem przyjęta. Wydaje się zatem, że przeprowadzono wystarczające konsultacje ze 
społeczeństwem i miało ono okazję wyrazić własną opinię. Wywiązano się tym samym ze 
zobowiązań wynikających z ustawodawstwa UE.

Ponadto ocena oddziaływania na środowisko spełnia wszystkie kryteria zawarte w dyrektywie 
2011/92/WE, jak również kryteria zawarte w załączniku I do dyrektywy 99/31/WE (załącznik 
wymieniający elementy, które należy uwzględnić przy wyborze lokalizacji składowiska 
odpadów).

Należy też zauważyć, że warunki środowiskowe wygasły w dniu 31 grudnia 2009 r. 
Procedura odnowienia została uruchomiona w sierpniu 2009 r. i jak tylko zostanie 
przeprowadzona do końca, składowisko będzie mogło uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

W dniu 15 czerwca 2009 r. władze greckie przedłożyły wniosek o zmianę decyzji w sprawie 
budowy wysypisk i rekultywacji dzikich wysypisk w regionie Wysp Jońskich C(2002)4705 w 
celu wyznaczenia nowego terminu na zakończenie robót budowlanych i wydatków 
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związanych z przedsięwzięciem. Na wniosek Komisji władze greckie dostarczyły 
dodatkowych informacji w dniach 7 października 2009 r. i 25 listopada 2009 r. podczas 
posiedzenia technicznego ze służbami Komisji. Ze względu na fakt, że wymagany termin i 
warunki środowiskowe wkrótce miały wygasnąć, służby Komisji zwróciły się do władz 
greckich o złożenie uaktualnionego wniosku zawierającego nowy termin, zatwierdzone nowe 
warunki środowiskowe, jak również uaktualniony tekst na temat warunków szczególnych 
zawartych w załączniku I do odnośnej decyzji. W dniu 31 maja 2010 r. krajowe władze 
przedłożyły uaktualniony wniosek z nowym terminem zakończenia robót budowlanych i 
wydatków związanych z przedsięwzięciem (31 grudnia 2010 r.), zmodyfikowany plan 
finansowy przedsięwzięcia bez żadnej zmiany w zakresie budżetu i wsparcia z Funduszu 
Spójności, a także uaktualniony tekst dotyczący warunków szczególnych. W dniu 22 lipca 
2010 r. władze greckie przedłożyły zatwierdzone nowe (uaktualnione) warunki 
środowiskowe. Uaktualnione warunki środowiskowe ważne są do dnia 31 grudnia 2016 r. 
(patrz zatwierdzona decyzja C(2011) 169 z dnia 13 stycznia 2011 r.). 

Składowisko w Karvounari zostało zatwierdzone i zbudowane z poszanowaniem 
ustawodawstwa UE. Niemniej ze względu na pewne ostatnio zaobserwowane problemy 
związane z wadliwym funkcjonowaniem Komisja postanowiła skontaktować się z władzami 
greckimi w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień. 

Odnośnie do składowiska w Lefkimi możliwe byłoby ewentualne stwierdzenie, że doszło do 
naruszenia przepisów jedynie wtedy, gdyby składowisko rozpoczęło działalność i 
funkcjonowało w sposób niezgodny z obowiązkami, o których mowa w przepisach UE z 
zakresu ochrony środowiska. 

7. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV. IV) otrzymana dnia 30 kwietnia 2013 r.

W następstwie informacji już przekazanych Komisji Petycji na posiedzeniu w dniu 21 
stycznia 2013 r. Komisja może potwierdzić, że zostało otwarte nowe postępowanie w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego (2012/2208) oraz że dnia 25 stycznia 
2013 r. skierowane zostało do Republiki Greckiej wezwanie do usunięcia uchybienia na mocy 
artykułu 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Istotnie na składowisku występują 
pewne problemy dotyczące funkcjonowania i nie spełnia ono wymogów wynikających z 
dyrektywy 99/31/WE w sprawie składowisk i dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów.

Podczas tego posiedzenia składający petycję stwierdził również, że składowisko w Korytiani 
osiągnęło już poziom nasycenia i odpady, które były tam wcześniej wysyłane, są teraz 
wysyłane do składowiska w Karvounari. Składowisko w Korytiani rzeczywiście otrzymało 
wsparcie wspólnotowe w ramach programu „Epir 2000-2006”, a mianowicie deklarowane 
wydatki publiczne wyniosły 699 757,59 EUR, a wsparcie ze środków EFRR wyniosło 
559 814,07 EUR. Wsparcie było przeznaczone przede wszystkim na zakup sprzętu, a w 
mniejszym stopniu na prace związane z zagospodarowaniem składowiska (tj. na rozbudowę 
sieci energetycznej i telefonicznej oraz pewne prace związane z zagospodarowaniem).

Po otrzymaniu od władz greckich odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia Komisja 
sprawdzi, czy wspomniane władze podjęły wszelkie niezbędne środki, aby umożliwić 
funkcjonowanie składowiska w Karvounari w sposób zgodny z wymogami dyrektyw 
99/31/WE i 2008/98/WE.
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Komisja skontaktuje się również z władzami greckimi w celu uzyskania dodatkowych 
wyjaśnień dotyczących składowiska w Korytiani.

8. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV. V) otrzymana dnia 30 października 2013 r.

Władze greckie w swojej odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia przyznają, iż 
istnieją problemy związane z funkcjonowaniem składowiska w Karvounari (np. w zakresie 
oczyszczania odcieków lub przetwarzania biogazu). Według tych samych władz wspomniane 
problemy nie wynikają z błędów planowania lub budowy, lecz są raczej bezpośrednio 
związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem składowiska. W celu położenia kresu 
wszystkim tym problemom władze podjęły już szereg środków, których realizacja umożliwi 
działanie składowiska w sposób spełniający wymagania ustawodawstwa UE dotyczącego 
ochrony środowiska. Na podstawie wyników ostatnich oględzin przeprowadzonych w lutym 
2013 r. przez inspektorów ochrony środowiska okazuje się, że pomimo dalszego braku 
zgodności z przepisami widoczne są już nieznaczne ulepszenia.

Jeśli chodzi o składowisko w Korytiani, władze greckie powiadomiły Komisję, że okres 
użytkowania składowiska został początkowo ustalony na 4 lata. Jednakże ponieważ możliwe 
było jedynie zrealizowanie etapu (a), składowisko osiągnęło poziom nasycenia po upływie 
jedynie 2 lat. Odpady, które były wcześniej kierowane na składowisko w Korytiani, są 
obecnie wysyłane na składowisko w Karvounari. Taki przewóz został zatwierdzony zarówno 
przez przewodniczącego („περιφερειάρχης”) regionu Epir, jak i przez odpowiednie 
ministerstwo oraz instytucję zarządzającą składowiskiem w Karvounari (decyzja 12/26-6-12 z 
dnia 26 czerwca 2012 r.).

Podsumowanie

Komisja będzie w dalszym ciągu monitorować rozwój prac dostosowawczych na składowisku 
w Karvounari i w razie konieczności nie zawaha się wszcząć postępowania w sprawie 
naruszenia przepisów prawa.

9. Odpowiedź Komisji (REV. VI) otrzymana dnia 31 marca 2014 r.

Jak wspomniano w poprzednim komunikacie, władze greckie przyznają, że na składowisku w 
Karvounari występują pewne problemy związane z funkcjonowaniem (na przykład w zakresie 
oczyszczania odcieków lub przetwarzania biogazu). Aby zaradzić różnym stwierdzonym 
problemom, władze greckie ustanowiły komitet naukowy. Komitet ten przedłożył 
sprawozdanie, w którym szczegółowo przedstawił środki, jakie należy podjąć, aby umożliwić 
funkcjonowanie składowiska w Karvounari w sposób zgodny z wymogami przepisów UE z 
zakresu ochrony środowiska.

W dniu 24 lutego 2014 r. Komisja postanowiła skontaktować się ponownie z władzami 
greckimi, aby zapytać o postępy poczynione w realizacji wspomnianych wyżej środków oraz 
aby sprawdzić, czy składowisko funkcjonuje już teraz w sposób zgodny z wymogami 
przepisów UE z zakresu ochrony środowiska.

Podsumowanie
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Komisja oczekuje na odpowiedź władz greckich na swoje pismo z dnia 24 lutego 2014 r. 
i nadal będzie śledziła przebieg prac dostosowawczych na składowisku w Karvounari. W 
przypadku uznania postępów za niewystarczające Komisja podejmie wszelkie środki, które 
uzna za niezbędne, co obejmuje również ewentualną kontynuację postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

10. Odpowiedź Komisji (REV. VII) otrzymana dnia 31 października 2014 r.

W piśmie z dnia 25 września 2014 r. władze greckie odpowiedziały na pismo Komisji z dnia 
18 lipca 2014 r. i poinformowały ją o środkach podjętych w celu zapewnienia zgodności 
składowiska w Karvounari z przepisami. Na podstawie dwóch nowych kontroli, które zostały 
przeprowadzone w dniach 9 i 15 września 2014 r. (przez właściwe władze regionu Epir), 
wydaje się, że prace wskazane jako niezbędne, aby umożliwić zgodne z przepisami 
funkcjonowanie składowiska, zostały faktycznie wykonane. Według sprawozdań z kontroli 
składowisko funkcjonuje obecnie w sposób zgodny z przepisami środowiskowymi, gdyż 
wszystkie stwierdzone niedociągnięcia i problemy zostały usunięte.

Podsumowanie

Na podstawie dwóch niedawnych kontroli in situ wydaje się, że składowisko funkcjonuje 
obecnie w sposób zgodny z przepisami środowiskowymi UE. Organ zarządzający tymże 
składowiskiem ma obowiązek nadzorować jego prawidłowe funkcjonowanie i przyjąć 
wszelkie środki, które uzna za stosowne, w przypadku hipotetycznego nowego problemu 
mogącego wystąpić w przyszłości.


