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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0920/2005, внесена от Г-н Evangelos Alexos, с гръцко 
гражданство, от името на гражданското движение Domokos, и от други трима 
подписали се, относно незаконно сметище в Domokos Ftiotidas, Гърция

1. Резюме на петицията

Вносителят твърди, че едно сметище, което се намира в непосредствена близост до
Domokos Ftiotidas, не отговаря на действащите законови изисквания в областта на 
околната среда и здравето. Вносителят подчертава най-вече, че въпросното сметище е 
допринесло за сериозно замърсяване на подпочвените води и поради това се е превърнало 
в опасност за общественото здраве. Тъй като според него сметището е било финансирано 
от европейски фондове, вносителят иска от Европейския парламент (ЕП) да се намеси по 
случая и да гарантира стриктното спазване на приложимата в тази област европейска 
нормативна уредба.

Сведение

– Гражданското движение вече е сезирало съда в Lamia.
– Петицията е придружена от множество документи и снимков материал.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 февруари 2006 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от Правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 12 май 2006 г.

Петицията
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Вносителят на петицията споделя своите притеснения относно експлоатацията на едно 
сметище, намиращо се в Domokos Ftiotidas, Гърция.

Според вносителя експлоатирането на сметището, за което е издадено разрешение през 
1996-1997 г. и което е влязло в експлоатация през 1999 г., е създавало сериозни санитарни 
и екологични проблеми поради няколко недостатъка, отнасящи се главно до контрола на 
просмукването и предпазването на водата, контрола на биогазовете и цялостното 
управление на обекта. Вносителят твърди, че различни технически изисквания, заложени 
в разрешителните, към днешна дата все още не са изпълнени. 

Коментари от страна на Комисията

Общите изисквания относно третирането на отпадъците са предвидени на равнище на 
Общността в Директива 75/442/ЕИО за отпадъците1. Тази директива задължава, от една 
страна, държавите-членки да следят за това отпадъците да бъдат елиминирани и 
рециклирани, без да се застрашава здравето на хората и без да се нанасят вреди на 
околната среда, и от друга страна, предприятията, които се занимават с елиминирането и 
рециклирането на отпадъци да получават разрешително за тази цел, както и периодично 
да бъдат контролирани.

Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци 2 определя техническите 
изисквания за изграждането, експлоатацията, покриването и последващата поддръжка на 
сметищата с цел предотвратяване или намаляване до минимум на негативните последици 
от сметищата върху здравето на хората и околната среда. Що се отнася до сметищата, 
които са получили разрешение или които вече са били в експлоатация към датата на 
транспониране на директивата, а именно 16. юли 2001 г., директивата изисква да бъде 
представен план на компетентните органи за подобряване на условията в депата в срок от 
една година, за да могат те да определят дали експлоатирането на тези депа може да 
продължи съобразно техническите изисквания на директивата.

Заключение

Комисията ще изпрати писмо на гръцките власти, за да поиска от тях сведения, които да й 
позволят да прецени дали Гърция е изпълнила своите задължения по отношение на 
приложимото общностно законодателство. Комисията по петиции към ЕП ще бъде 
информирана за отговора на гръцките власти.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 10 ноември 2006 г.

Според предоставените сведения от страна на гръцките власти проектът за изграждане на 
депото за отпадъци в Domokos е бил одобрен на 28 март1997 г. за съфинансиране от 

                                               
1 Изменена с Директива  91/156/ЕИО, ОВ L 78,  26.3.1991 г., стр. 32.
2 ОВ L 182,  16.7.1999 г., стр. 1.
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FEDER в рамките на регионалната оперативна програма „Континентална Гърция“ 1994—
1999. Неговият бюджет възлиза на 231 130 000 драхми (678 297, 87 евро).

Проектът се е отнасял до построяването на депо с площ 33 000 м² за нуждите на 
15 000 жители, като е включвал и дейности по закриване на депото, публично осветление 
и насажденията, канализационната мрежа и пътищата.
Проектът е завършен на 14 май 1998 г., като публичните разходи възлизат на 198 607 355
драхми (582 853,57 евро). Допълнителните работи по обезопасяването на депото са били 
финансирани изключително и само от национални фондове. Стойността на тези работи е 
възлязла на 149 710,47 евро. 

Сдружението, което отговаря за почистването на град Domokos, е било крайният 
бенефициент, както и отговорна структура за осъществяването на проекта. След 6 
октомври 1999 г. (дата на прекратяване съществуването на това сдружение) общинската 
управа на Domokos е поела отговорността за депото.

След пускането в експлоатация на депото и поради прекратяването съществуването на 
сдружението, отговарящо за почистването, управлението на отпадъците се оказало 
некачествено и веществата в течно състояние са изтекли, без да се извърши биологична 
обработка. За да намери решение на този проблем, общинската власт в Domokos е 
организирала проект за завършване на депото в Domokos, който е бил изцяло финансиран 
с национални средства.

С писмо от 7 април 2006 г. от гръцките власти е поискано да предоставят сведения 
относно актуалното състояние на дейността и предприетите мерки за свеждане в 
съответствие с европейското законодателство в областта на околната среда, в частност по 
отношение на издаването на разрешително, провеждането на инспекции от компетентните 
органи, контрола на качеството и изследванията на водата, както и основните положения в 
плана за подобряване на депото.
Тъй като Комисията не е получила отговор, тя изпрати писмо за напомняне на гръцките 
власти, в което иска сведенията да й бъдат предоставени в срок от един месец.

Незабавно след като службите на Комисията получат отговор, Комисията по петиции ще 
бъде информирана за развитието на това досие.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

За да провери твърденията на вносителя, Комисията се обърна към гръцките власти с 
искане за информация относно режима на издаване на разрешително и функционирането 
на депото в Domokos.

Стана ясно, че са налице нередности по отношение на въпросното депо, което е в 
експлоатация от 1998 г .  За да бъдат те отстранени и за да се подобри депото чрез 
адаптиране към изискванията на общностното законодателство (а именно Директива
99/31/ЕО1 относно депонирането на отпадъци, влязла в сила на 16 юли 2001 г.), гръцките 
власти са направили оценка на състоянието на депото. 

                                               
1 ОВ L 182,  16.7.1999, стр.1.
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Извършена е и оценка на влиянието върху околната среда, която е довела до приемането 
на решение 3049/6.6.2007 г.от Главния секретар на регион Континентална Гърция. Това 
решение определя екологичните изисквания за адаптирането и бъдещото функциониране 
на депото. Впоследствие предприятието, експлоатиращо депото, е изготвило и внесло за 
одобрение пред регионалните власти изследване на организирането и функционирането на 
депото. Освен това местните власти са извършили инспекция на депото, за да се уверят 
дали изследването отговоря на заложените в решението 3049/6.6.2007 г. изисквания. На 
последно място, областният управител е издал разрешително за функциониране на депото
(11848/19.12.2007 г.). 

Предвид предходното става ясно, че съществуващото депо е било подобрено, така че 
неговата експлоатация да продължи съобразно изискванията на релевантното общностно 
законодателство. Следователно не е налице възможност за установяване на нарушение на 
европейското екологично законодателство.
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