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Przedmiot: Petycja nr 1710/2013, którą złożył Kyriakos Gkikas (Grecja), w sprawie
składowiska odpadów w Fyli oraz jego wpływu na środowisko i zdrowie 
lokalnych mieszkańców

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wskazuje, że składowisko odpadów w Fyli, które działa już od 53 lat, jest 
przyczyną bardzo poważnych problemów zdrowotnych wśród lokalnych mieszkańców 
w każdym wieku (w tym chorób skóry i nowotworów), a przez to także problemów 
społecznych, domowych i finansowych. Składający petycję chciałby wiedzieć, czy władze 
greckie przyjęły jakiekolwiek środki w celu ochrony zdrowia osób dotkniętych tym 
problemem, jak również w celu zamknięcia składowiska, uniemożliwienia otwarcia nowego 
nielegalnego składowiska odpadów i rekultywacji tego obszaru pod względem 
środowiskowym i archeologicznym. Składający petycję wyraża zaniepokojenie brakiem 
toksykologicznego i epidemiologicznego monitorowania oraz brakiem wdrożenia najlepszych 
światowych praktyk dotyczących gospodarowania odpadami. Chciałby również wiedzieć, 
dlaczego UE nadal finansuje tego rodzaju masowe składowiska odpadów mieszanych. 
Wzywa do natychmiastowego i ostatecznego zamknięcia przedmiotowego składowiska, 
podjęcia działań zapobiegawczych, przywrócenia dialogu z lokalnymi mieszkańcami oraz do 
recyklingu i kompostowania odpadów przez organy działające w interesie publicznym, pod 
ścisłą i ciągłą kontrolą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 czerwca 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 października 2014 r.
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Komisja zdaje sobie sprawę z wyzwań w sektorze odpadów, przed którymi stoi Grecja. W 
dniu 21 lutego 2013 r. postanowiła ponownie przekazać sprawę tego kraju Europejskiemu 
Trybunałowi Sprawiedliwości z uwagi na brak wykonania wcześniejszego orzeczenia w 
sprawie nielegalnych składowisk odpadów. W 2005 r. Trybunał orzekł, że Grecja nie 
przyjmuje wystarczających środków na rzecz zamknięcia i rekultywacji wszystkich 
nielegalnych składowisk odpadów działających na terenie całego kraju, i wobec braku 
zadowalających postępów ponad 9 lat po wydaniu orzeczenia Komisja wystąpiła do 
Trybunału o nałożenie na Grecję kar finansowych. W dniu 4 września 2014 r. rzecznik 
generalna opublikowała swoją opinię w tej sprawie i również zwróciła się do Trybunału o 
nałożenie kar finansowych na Grecję.

Powyższa sprawa dotyczy funkcjonowania nielicencjonowanych i niekontrolowanych 
składowisk odpadów, a nie licencjonowanych obiektów unieszkodliwiania odpadów (takich 
jak ten w Fyli), które jakoby działają bez poszanowania warunków środowiskowych 
(„Περιβαλλοντικοί Οροι” w języku greckim) wskazanych w wydanym pozwoleniu.

W dziedzinie ochrony środowiska Unia Europejska przyjęła liczne dyrektywy określające 
minimalne wymogi. Należy jednak zauważyć, że Komisja Europejska nie ma kompetencji do 
prowadzenia kontroli na miejscu w państwach członkowskich w celu zbadania zgodności z 
dyrektywami Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska. Państwa członkowskie są 
zobowiązane do transpozycji dyrektyw UE w zakresie ochrony środowiska do prawa 
krajowego, a zatem to właśnie przepisy krajowe odnoszą się do konkretnych sytuacji; 
następnie właściwe władze krajowe mają obowiązek odpowiedniego egzekwowania 
przepisów krajowych wdrażających prawodawstwo UE w dziedzinie odpadów. Ponadto 
państwa członkowskie mają obowiązek ustanawiać środki niezbędne do zapewnienia 
skutecznej ochrony sądowej w dziedzinach objętych prawem Unii1.

Komisja zapewnia władzom greckim wsparcie techniczne, aby pomóc im w pełnym 
przestrzeganiu prawodawstwa UE w zakresie odpadów, i uważnie monitoruje nie tylko 
sytuację w Grecji dotyczącą odpadów w ogóle, ale także funkcjonowanie Fyli który jest 
największym składowiskiem odpadów w kraju. W tym celu wszczęto niedawno nowe 
dochodzenie w ramach systemu EU Pilot. Celem tego dochodzenia jest między innymi 
monitorowanie postępów poczynionych przez właściwe organy w zakresie realizacji 
poszczególnych zaleceń wydanych przez inspektorów.

Należy podkreślić, że właściwe służby krajowe regularnie przeprowadzają kontrole na 
miejscu na składowisku Fyli w celu monitorowania zgodności z przepisami unijnymi i 
krajowymi dotyczącymi odpadów, a także wydają zalecenia dla podmiotu zajmującego się 
składowiskiem i nakładają sankcje na ten podmiot.

W przeszłości możliwe było finansowanie ze środków UE wszelkiego rodzaju instalacji 
przetwarzania odpadów, w tym składowisk odpadów, pod warunkiem że były one zgodne z 
odpowiednim prawodawstwem UE. Służby Komisji Europejskiej otrzymały od władz 
greckich ostateczną dokumentację finansowanego z Funduszu Spójności w latach 2000-2006 
projektu pt. „Budowa drugiego w zachodniej Attyce składowiska odpadów w Fyli” . W 
świetle wszystkich tych dokumentów służby Komisji stwierdziły, że projekt spełnia wymogi 

                                               
1 Artykuł 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej.
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niezbędne do otrzymania płatności końcowej. Projekt ten został więc opłacony i  jest 
zamknięty.

Takie podejście było uzasadnione koniecznością uniknięcia niekontrolowanego składowania 
odpadów. W nowym okresie finansowania (lata 2014-2020) finansowanie składowisk 
odpadów nie będzie już możliwe (z wyjątkiem tych położonych na wyspach), chyba że 
stanowią one część zintegrowanego obiektu unieszkodliwiania odpadów. Co więcej, władze 
greckie będą musiały przygotować wiarygodny plan działania umożliwiający realizację 
założonych celów w zakresie kierowania odpadów ze składowisk do ponownej obróbki oraz 
recyklingu, co stanowi niezbędny warunek uzyskania finansowania z funduszy spójności UE.

Konkluzje

Komisja będzie nadal monitorować sytuację w Fyli, a także środki przyjęte przez władze 
greckie nie tylko w celu zagwarantowania odpowiedniego funkcjonowania składowiska 
odpadów, ale również w celu stworzenia odpowiedniej sieci zintegrowanych obiektów 
unieszkodliwiania odpadów w momencie, gdy składowisko Fyli osiągnie swoją maksymalną 
pojemność. Komisja wykorzysta w tym celu wszelkie dostępne środki, w tym instrumenty 
finansowe, i udostępni Grecji fachową wiedzę techniczną.


