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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0799/2008 af Dimitrios Kiriakopoulos, græsk statsborger, og én 
medunderskriver, om manglende overholdelse af bestemmelserne i Rådets 
direktiv 1999/31/EF om deponering af affald i forbindelse med en losseplads i 
Thessaloniki amt i Grækenland

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at ibrugtagningen af en losseplads i Mavrorachi i Thessaloniki amt, der 
bl.a. er forudset til deponering af affald fra hospitaler, er umiddelbart forestående, og han 
understreger i den forbindelse, at etableringen af den pågældende losseplads er i eklatant 
modstrid med EU's på området gældende retsakter, og navnlig Rådets direktiv 1999/31/EF om 
deponering af affald. Idet han henviser til bestemmelserne i direktivets artikel 6 og 8 og dets 8 
første betragtninger, anmoder andrageren Europa-Parlamentet om at gribe ind med henblik på 
at sikre, at de ansvarlige græske myndigheder efterkommer EU's miljølovgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Det bemærkes, at andragerne allerede tidligere har henvendt sig til Kommissionen om 
samme emne.

Ifølge de foreliggende oplysninger indledtes prøveperioden med anvendelse af lossepladsen 
den 7. juni 2008 og fem måneder frem. Denne prøveperiode blev indledt efter afslutningen på 
arbejdet med to aflæsningsrum samt de tilhørende infrastrukturarbejder (tætning, 
indsamlingssystem til perkolat og biogas, adgangsvej til lossepladsen). Personalet oplæres i 
løbet af prøveperioden. Det eneste projekt, der endnu ikke var færdiggjort, var 
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behandlingsenheden til perkolat, som efter planen skal være færdig i slutningen af 2008.
Med hensyn til andragernes første klagepunkt vil de planlagte arbejder i henhold til 
forvaltningsplanen ikke påvirke lossepladsens funktion. På den ene side vedrører 
færdiggørelsen af netværket af omladestationer transportmidlerne til affald. På den anden side 
sker opførelsen af sorteringscentraler til genanvendte materialer samt mekaniske og 
biologiske behandlingsenheder i henhold til forpligtelsen i artikel 5, stk. 1 og 2, i direktiv 
1999/31/EF (fristen for Grækenland er juli 2010).
Hvad angår andragernes andet klagepunkt, hænger anvendelsen af artikel 6, litra a), i direktiv 
1999/31/EF sammen med definitionen af udtrykket "behandling". Ifølge artikel 2, litra h), i 
samme direktiv defineres behandling som "de fysiske, termiske, kemiske eller biologiske 
processer, herunder sortering, hvorved affaldets egenskaber ændres med et formål at mindske 
dets omfang eller farlighed, gøre håndteringen lettere eller fremme genanvendelsen". Der skal 
tages hensyn til kildesortering og genbrug, men ligeledes til, at det affald, der kommer til 
lossepladsen, bliver presset sammen.

Hvad angår andragernes tredje klagepunkt, er miljøbetingelserne for lossepladsens anlæggelse 
og funktion godkendt ved interministeriel beslutning (ΚΥΑ) 82174/21.3.2002 som ændret ved 
interministeriel beslutning (KYA) 104927/9.6.2008. Godkendelsen til bortskaffelse af affald 
udstedes efter en kontrol af pladsen foretaget af den kompetente myndighed, som skal 
kontrollere, hvorvidt de opstillede betingelser overholdes, herunder funktionen af 
behandlingsenheden til perkolat.

Det skal bemærkes, at disse konklusioner også er meddelt andragerne ved skrivelse af 1. 
august 2008 i brevvekslingen mellem disse og Kommissionens tjenestegrene. Andragerne 
blev opfordret til at fremsende deres bemærkninger samt konkrete og detaljerede oplysninger, 
der kan godtgøre, at der er tale om en overtrædelse. Men andragerne har endnu ikke svaret på 
denne skrivelse.

Konklusion
Ud fra de foreliggende oplysninger er det ikke muligt at fastslå, at direktiv 1999/31/EF om 
deponering af affald er overtrådt."
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