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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по петиции

31.10.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1710/2013, внесена от Кириакос Гикас, с гръцко гражданство, 
относно депото за отпадъци във Фили и неговото въздействие върху 
околната среда и здравето на местните жители

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че депото за отпадъци във Фили, което функционира 
вече 53 години, причинява изключително сериозни здравословни проблеми на местните 
жители от всички възрастови групи (включително кожни заболявания и рак), и 
следователно води до социални, битови и финансови проблеми. Той желае да знае дали 
гръцките органи са предприели мерки, за да защитят здравето на засегнатите лица, да 
се затвори депото, да се предотврати откриването на ново незаконно депо и да се 
рехабилитира земята в екологичен и археологически аспект. Той изразява загриженост 
във връзка с липсата на токсикологично и епидемиологично наблюдение, както и с 
неприлагането на добри световни практики по отношение на управлението на 
отпадъците. Той иска да знае също така защо ЕС продължава да финансира подобни 
мащабни депа за смесени отпадъци и призовава за незабавното и окончателно 
закриване на въпросното депо, за превенция,  провеждане на диалог за рехабилитация и 
озеленяване, както и за рециклиране и компостиране на отпадъците от органите, които 
следва да действат в защита на обществения интерес, при постоянен контрол.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 юни 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 31 октомври 2014 г.
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Комисията е наясно с предизвикателствата, пред които е изправена Гърция във връзка с 
отпадъците. На 21 февруари 2013 г. тя реши да заведе отново дело срещу страната пред 
Съда на Европейския съюз за неизпълнение на задължението за прилагане на 
предходно решение на Съда относно незаконните сметища. През 2005 г. Съдът 
постанови, че Гърция не е приела достатъчно мерки за закриване и рехабилитация на 
всички незаконни депа, функциониращи в страната, и тъй като вече над 9 години от 
постановяване на съдебното решение не е постигнат задоволителен напредък, 
Комисията поиска от Съда да наложи финансови санкции на Гърция. На 4 септември 
2014 г. генералният адвокат публикува становището си по случая и също поиска от 
Съда да наложи финансови санкции на Гърция.

Горепосоченият случай касае функционирането на обекти за нелицензирано и 
неконтролирано депониране на отпадъци и нелицензирани съоръжения за отпадъци 
(като това във Фили), за които се счита, че функционират, без да са спазени  
екологичните условия ("Περιβαλλοντικοί Οροι" на гръцки език), включени в 
разрешителното за експлоатацията им.

В областта на околната среда Европейският съюз прие значителен брой директиви, 
съдържащи минимални изисквания. Въпреки това, следва да се отбележи, че 
Европейската комисия няма правомощията да извършва проверки на място в държавите 
членки, с цел проучване на прилагането на директивите на ЕС в областта на околната 
среда. Държавите членки имат задължението да транспонират директивите на ЕС в 
областта на околната среда в националното си законодателство и следователно при 
конкретните случаи се прилага националното законодателство; следователно 
съответните компетентни национални органи носят отговорност за надлежното 
прилагане на националните разпоредби, транспониращи законодателството на ЕС 
относно отпадъците. Освен това, държавите членки имат задължението да предоставят 
достатъчно средства за осигуряването на ефективна правна защита в областите, 
обхванати от правото на ЕС1.

Комисията предоставя техническа помощ на гръцките органи, за да им помогне да 
приложат напълно  законодателството на ЕС относно отпадъците, и внимателно следи 
не само положението с отпадъците в Гърция като цяло, но и функционирането на най-
голямото депо за отпадъци в страната - Фили. За тази цел наскоро беше отворено ново 
досие „Пилот ЕС“. Целта на това досие е, наред с другото, проследяване на напредъка, 
постигнат от компетентните органи по прилагането на различните препоръки, 
наложени от инспекторите.

Следва да се подчертае, че компетентните национални служби редовно провеждат 
проверки на място в депото за отпадъци Фили, за да контролират спазването на 
европейското и националното законодателство относно отпадъците и на оператора на 
депото се налагат препоръки/санкции.

В миналото от фондовете на ЕС можеха да се финансират всякакви видове инсталации 
за третиране на отпадъци, включително депа за отпадъци, при условие че те отговарят 
на изискванията на приложимото законодателство на ЕС. Службите на Европейската 
комисия получиха от гръцките органи документите за приключване на проекта по 

                                               
1 Член 19, параграф 1, алинея 2 от Договора за Европейския съюз.
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Кохезионния фонд за периода 2000 – 2006 г. „Изграждане на второ депо за отпадъци в 
района на Западна Атика, във Фили“. Въз основа на всички тези документи службите 
на Комисията констатираха, че проектът отговаря на необходимите изисквания за 
получаване на окончателното плащане. Така плащането по проекта беше извършено и 
той беше приключен.

Този подход е обоснован от необходимостта да се избегне неконтролираното 
изхвърляне на отпадъци. През новия финансов период (2014 – 2020 г.) финансирането 
на депа за отпадъци вече няма да е възможно (с изключение на островите), освен ако те 
са част от интегрирано съоръжение за отпадъци. Освен това, гръцките органи ще 
трябва да изготвят надежден план за действие, с оглед постигане на целите за 
рециклиране и отклоняване на отпадъци от депата като необходимо условие за 
получаване на финансиране от кохезионните фондове на ЕС.

Заключения

Комисията ще продължи да следи положението в депото за отпадъци Фили и мерките, 
предприети от гръцките органи не само за гарантиране на целесъобразно 
функциониране на депото, но също така и за създаване на подходяща мрежа от 
интегрирани съоръжения за отпадъци, след като депото Фили достигне максималния си 
капацитет. Комисията ще използва всички налични средства за тази цел, включително и 
финансови инструменти, и ще сподели технически опит с Гърция.


