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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0799/2008, ingediend door Dimitrios Kiriakopoulos (Griekse 
nationaliteit), gesteund door 1 medeondertekenaar, over niet-nakoming van 
de bepalingen in Richtlijn 1999/31/EG van de Raad betreffende het storten 
van afvalstoffen, in verband met een stortplaats in de provincie Thessaloniki 
in Griekenland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat zeer binnenkort een stortplaats in gebruik zal worden genomen in 
Mavrorachi in de provincie Thessaloniki, die onder andere is bedoeld voor het storten van 
ziekenhuisafval, en hij benadrukt in dat verband dat de vestiging van de genoemde stortplaats 
overduidelijk in strijd is met de Europese wetgeving op dit gebied, met name Richtlijn 
1999/31/EG van de Raad betreffende het storten van afvalstoffen. Onder verwijzing naar de 
bepalingen in artikel 6 en 8 en de eerste acht overwegingen van de richtlijn, verzoekt indiener 
het Europees Parlement om op te treden en ervoor te zorgen dat de verantwoordelijke Griekse 
autoriteiten de milieuwetgeving van de EU naleven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 oktober 2008. De Commissie is gevraagd informatie te 
verstrekken (artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009.

De indieners hebben over deze kwestie al eerder met de Commissie contact opgenomen.
Uit de beschikbare informatie blijkt dat de tests voor het functioneren van de stortplaats op 7 
juni 2008 zijn begonnen, en vijf maanden zullen duren. Deze testperiode is begonnen na de 
voltooiing van de twee storteenheden en van de bijbehorende infrastructuur (afdichting, 
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systeem voor het opvangen van het percolaat en van het biogas, weg naar de stortplaats). 
Tijdens de testperiode wordt het personeel opgeleid. Het enige project dat nog niet was 
voltooid, was de installatie voor de behandeling van de percolaten, die eind 2008 klaar zou 
moeten zijn.

In antwoord op de eerste klacht van de indieners kan worden vastgesteld dat de in het 
beheersplan voorziene werkzaamheden het functioneren van de stortplaats niet bemoeilijken. 
De voltooiing van het netwerk van overslagstations heeft betrekking op de manier waarop het 
afval wordt vervoerd. Bovendien wordt de verplichting om centra voor het sorteren van 
materiaal voor hergebruik en installaties voor de mechanische en biologische behandeling te
bouwen geregeld in artikel 5, lid 1 en 2 van de richtlijn 1999/31/EG (Griekenland moet hier 
vóór juli 2010 aan hebben voldaan).
In antwoord op de tweede klacht van de indieners kan worden vastgesteld dat de toepassing 
van artikel 6.a van richtlijn 1999/31/EG gekoppeld is aan de definitie van het woord 
"behandeling". In artikel 2.h van dezelfde richtlijn wordt behandeling gedefinieerd als “de 
fysische, thermische, chemische of biologische processen, met inbegrip van het sorteren, die 
de eigenschappen van de afvalstoffen zodanig veranderen dat het volume of de gevaarlijke 
eigenschappen worden gereduceerd, de behandeling wordt vergemakkelijkt of de nuttige 
toepassing wordt bevorderd”. Er dient rekening te worden gehouden met het bestaan van 
sorteren aan de bron en hergebruik, maar ook met het feit dat afval dat op de stortplaats wordt 
aangeleverd, gecomprimeerd wordt.

In antwoord op de derde klacht van de indieners kan worden vastgesteld dat de 
milieuvoorwaarden voor de bouw en het beheren van de stortplaats zijn goedgekeurd in de 
interministeriële beschikking (KYA) 82174/21.3.2002, zoals gewijzigd door de 
interministeriële beschikking (KYA) 104927/9.6.2008. De vergunning om afval te 
verwijderen zal worden verleend na inspectie van de stortplaats door de bevoegde autoriteit, 
die dient vast te stellen of is voldaan aan de gestelde voorwaarden, inclusief het functioneren 
van de installatie voor de behandeling van het percolaat.
Deze conclusies zijn ook de indieners meegedeeld in een brief van 1/08/2008, in het kader
van een briefwisseling tussen de indieners en de diensten van de Commissie. De indieners is 
gevraagd commentaar te leveren en concrete en gedetailleerde informatie te verstrekken om 
aan te tonen dat de voorschriften zijn overtreden. Tot nu toe hebben de indieners deze brief 
niet beantwoord.

Conclusie
Op basis van de beschikbare informatie kan niet worden vastgesteld dat er inbreuk is gepleegd 
op Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen.


	770945nl.doc

