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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0799/2008, adresată de Dimitrios Kiriakopoulos, de naţionalitate elenă, 
însoţită de o semnătură, privind neîndeplinirea prevederilor din directiva 
1999/31/CE a Consiliului privind depozitele de deşeuri în legătură cu o rampă de 
deşeuri din districtul Thessaloniki (Salonic), Grecia

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul arată că urmează să fie dată în exploatare o rampă de deşeuri din Mavrorachi, 
districtul Thessaloniki, unde se intenţionează depozitarea deşeurilor medicale, printre altele; 
petiţionarul subliniază că înfiinţarea acestui depozit de deşeuri încalcă flagrant legislaţia 
europeană în materie şi mai ales Directiva 1999/31/CE a Consiliului privind depozitele de 
deşeuri. Petiţionarul face trimitere la prevederile articolelor 6 şi 8 din directivă, precum şi la 
primele opt considerente, şi solicită Parlamentului European să intervină spre a asigura 
respectarea de către autorităţile elene competente a legislaţiei europene de mediu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Trebuie menţionat faptul că petiţionarii au adresat deja Comisiei o plângere pe aceeaşi temă. 
Conform informaţiilor disponibile, perioada de testare a funcţionării rampei a debutat la 7 
iunie 2008 şi s-a prevăzut că va dura 5 luni. Perioada de testare menţionată a debutat după 
finalizarea lucrărilor la cele două celule de depozitare a deşeurilor, precum şi a lucrărilor de 
infrastructură aferente (impermeabilizare, sistemul de colectare a levigatului şi a biogazului, 
căile de acces la site). Pe durata perioadei de testare s-a format personalul. Singurul proiect 
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nefinalizat a fost cel care se referă la unitatea de tratare a levigatului, care ar fi trebuit să fie 
finalizat până la sfârşitul lui 2008.

În ceea ce priveşte prima chestiune invocată de petiţionari, lucrările prevăzute de planul de 
gestionare nu afectează funcţionarea rampei. Pe de-o parte, finalizarea reţelei staţiilor de 
transbordare priveşte modul de transport al deşeurilor. Pe de altă parte, construcţia centrelor 
de triere a materialelor reciclate şi a unităţilor de procesare mecanică şi biologică priveşte 
obligaţia stipulată la articolul 5 alineatele (1) şi (2) din Directiva 1999/31/CE (termenul limită 
pentru Grecia este iulie 2010).

În ceea ce priveşte cea de-a doua chestiune invocată de petiţionari, aplicarea articolului 6
litera (a) din Directiva 1999/31/CE este legată de definiţia termenului „tratare”. Conform 
articolului 2 litera (h) din directivă, tratarea este definită ca „procesele fizice, termice, chimice 
sau biologice, inclusiv sortarea, care schimbă caracteristicile deșeurilor pentru a reduce 
volumul sau natura periculoasă a acestora, pentru a facilita manevrarea lor sau pentru a crește
gradul de recuperare”. Trebuie să se ţină seama de existenţa trierii la sursă şi a reciclării, dar şi 
de faptul că deşeurile aduse sunt supuse unui proces de comprimare.
În ceea ce priveşte cea de-a treia chestiune invocată de petiţionari, condiţiile de mediu pentru 
construcţia şi funcţionarea rampei de deşeuri au fost aprobate prin decizia interministerială
(ΚΥΑ) 82174/21.3.2002, astfel cum a fost modificată prin decizia interministerială (KYA) 
104927/9.6.2008. Autorizaţia de eliminare a deşeurilor este emisă în urma unei inspecţii in 
situ a autorităţii competente, care trebuie să verifice dacă sunt respectate condiţiile stabilite, 
inclusiv în ceea ce priveşte funcţionarea unităţii de tratare a levigatului.
Aceste concluzii au fost comunicate petiţionarilor prin scrisoarea din 1./8.2008, în cadrul 
schimbului de corespondenţă dintre aceştia şi serviciile Comisiei. Petiţionarii au fost invitaţi 
să transmită comentarii şi să furnizeze informaţii concrete şi detaliate care să ateste încălcarea 
legislaţiei comunitare. Până în prezent, Comisia nu a primit niciun răspuns din partea 
petiţionarilor.

Concluzie
În temeiul informaţiilor disponibile, nu este posibil să se stabilească dacă a fost sau nu 
încălcată Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri. 
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