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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0799/2008, Dimitrios Kiriakopoulos, Kreikan kansalainen, ja 
yksi allekirjoittanut, kaatopaikoista annetun neuvoston 
direktiivin 1999/31/EY säännösten noudattamatta jättämisestä Thessalonikin 
alueella Kreikassa sijaitsevalla kaatopaikalla

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä ilmoittaa, että Mavrorachissa, Thessalonikin alueella ollaan ottamassa 
käyttöön kaatopaikkaa, jonne on tarkoitus viedä muun muassa sairaalajätteitä. Vetoomuksen 
esittäjä korostaa, että kyseisen kaatopaikan käyttöön ottamisella rikotaan selvästi asiaan 
sovellettavaa Euroopan unionin lainsäädäntöä ja erityisesti kaatopaikoista annettua neuvoston 
direktiiviä 1999/31/EY. Vetoomuksen esittäjä viittaa direktiivin 6 ja 8 artiklaan sekä 
johdanto-osan kahdeksaan ensimmäiseen kappaleeseen. Hän pyytää Euroopan parlamenttia 
puuttumaan asiaan ja varmistamaan, että asiasta vastaavat Kreikan viranomaiset noudattavat 
Euroopan unionin ympäristölainsäädäntöä. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 24. lokakuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009

On pantava merkille, että vetoomuksen esittäjät ovat jo aiemmin kääntyneet komission 
puoleen saman asian vuoksi. 
Käytettävissä olevien tietojen mukaan kaatopaikan koekäyttö aloitettiin 7. kesäkuuta 2008 ja 
tämä testausjakso kestää viisi kuukautta. Testausjakso alkoi sen jälkeen, kun kahden 
tyhjennyspaikan ja tarvittavan infrastruktuurin (pohjan tiivistysjärjestelmä, suotoveden ja 
biokaasujen keruujärjestelmä ja alueelle johtava tie) rakennustyöt oli saatu valmiiksi. 



PE421.165v01-00 2/2 CM\770945FI.doc

FI

Testausjakson aikana henkilökuntaa koulutetaan. Ainoa vielä keskeneräinen hanke oli 
suotoveden käsittelyjärjestelmä, jonka oli tarkoitus valmistua vuoden 2008 lopussa.

Mitä tulee ensimmäiseen vetoomuksen esittäjien esille tuomaan seikkaan, 
hallintasuunnitelman mukaisilla rakennustöillä ei ole vaikutusta kaatopaikan toimintaan. 
Yhtäältä siirtokuormausasemien verkoston rakentaminen valmiiksi liittyy jätteiden 
kuljetukseen. Toisaalta kierrätysmateriaalien lajittelukeskusten sekä mekaanisten ja 
biologisten jätteidenkäsittelylaitosten rakentaminen perustuu direktiivin 1999/31/EY 
5 artiklan 1 ja 2 kohtaan (Kreikkaa koskeva määräaika on heinäkuu 2010).

Mitä tulee toiseen vetoomuksen esittäjien huolenaiheeseen, direktiivin 1999/31/EY 
6 artiklan a kohdan soveltaminen liittyy siihen, miten käsite "esikäsittely" määritellään. 
Saman direktiivin 2 artiklan h kohdan mukaan "esikäsittelyllä" lajittelu mukaan lukien, 
tarkoitetaan fysikaalisia, kemiallisia, biologisia tai termisiä prosesseja, jotka muuttavat jätteen 
luonnetta sen määrän tai vaarallisuuden vähentämiseksi, sen käsittelyn helpottamiseksi tai sen 
hyödyntämisen tehostamiseksi. Jätteiden syntypaikalla tapahtuvan lajittelun ja kierrätyksen 
lisäksi on huomioitava myös se, että kaatopaikalle tuotavat jätteet puristetaan kasaan.
Mitä tulee vetoomuksen esittäjien kolmanteen huolenaiheeseen, kaatopaikan rakentamista ja 
toimintaa koskevat ympäristömääräykset on hyväksytty ministeriöiden välisellä 
päätöksellä (ΚΥΑ) 82174/21.3.2002 sellaisena kuin se on muutettuna ministeriöiden välisellä 
päätöksellä (KYA) 104927/9.6.2008. Lupa jätteiden käsittelyyn myönnetään toimivaltaisen 
viranomaisen tarkastettua kaatopaikan. Viranomaisen on varmistettava, että säädetyt 
edellytykset täyttyvät, mukaan luettuna suotoveden käsittelyjärjestelmän toiminta.
Nämä päätelmät on annettu tiedoksi vetoomuksen esittäjille myös 1. elokuuta 2008 päivätyllä 
kirjeellä, joka on osa vetoomuksen esittäjien ja komission yksiköiden välillä käytyä 
kirjeenvaihtoa. Vetoomuksen esittäjiä on pyydetty esittämään huomionsa ja toimittamaan 
konkreettisia ja yksityiskohtaisia tietoja, joista rikkomus käy ilmi. Vetoomuksen esittäjät eivät 
ole toistaiseksi vastanneet kirjeeseen.

Päätelmä
Käytettävissä olevien tietojen perusteella ei ole mahdollista osoittaa, että kaatopaikoista 
annettua direktiiviä 1999/31/EY on rikottu. 
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