
CM\770945SV.doc PE421.165

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0799/2008, ingiven av Dimitrios Kiriakopoulos (grekisk 
medborgare), och undertecknad av ytterligare 1 person, om underlåtenhet att 
uppfylla bestämmelserna i rådets direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall i 
samband med en soptipp i prefekturen Thessaloniki i Grekland

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren påpekar att en soptipp i Mavrorachi i prefekturen Thessaloniki, som bland annat 
är avsedd för deponering av avfall från sjukhus, snart ska tas i bruk. I samband med detta 
understryker framställaren att uppförandet av soptippen i fråga på ett flagrant sätt strider mot 
gällande EU-rättsakter på området, framför allt rådets direktiv 1999/31/EG om deponering av 
avfall. Han hänvisar till artiklarna 6 och 8 och de första skälen i direktivet och ber 
Europaparlamentet att ingripa för att se till att de ansvariga grekiska myndigheterna följer 
EU:s miljölagstiftning.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 24 oktober 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009.

Det bör uppmärksammas att framställarna redan har vänt sig till kommissionen i samma 
ärende. 

Enligt de upplysningar som finns tillgängliga inleddes testperioden vid soptippen 
den 7 juni 2008 för en period om fem månader. Testperioden inleddes efter avslutandet av
arbetena med de två återvinningscentralerna och det tillhörande infrastrukturarbetet 
(förslutning, insamlingssystem för lakvatten och biogas samt tillfartsvägar). Personalen 
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utbildades under testperioden. Det enda projekt som fortfarande inte hade slutförts var det 
som rörde behandlingsanläggningen för lakvatten, vilket skulle slutföras i slutet av 2008.

När det gäller det första skälet till framställarnas klagomål påverkas inte soptippen av de 
arbeten som ingår i hanteringsplanen. Å ena sidan berörs avfallstransporten av att nätverket 
för omlastningsplatser för avfall är färdigt. Å andra sidan sker uppförandet av 
återvinningscentralerna och enheterna för mekanisk och biologisk hantering av avfall i 
enlighet med vad som krävs i artiklarna 5.1 och 5.2 i direktiv 1999/31/EG (slutdatumet för 
Grekland är juli 2010).

När det gäller det andra skälet till framställarnas klagomål har tillämpningen av artikel 6 a i 
direktiv 1999/31/EG att göra med hur begreppet ”behandling” definieras. Enligt artikel 2 h i 
samma direktiv definieras behandling som ”användning av fysikaliska, termiska, kemiska 
eller biologiska metoder, inklusive sortering, som ändrar avfallets egenskaper så att dess 
mängd eller farlighet minskas, hanteringen underlättas eller återvinning gynnas”. Man måste 
ta hänsyn till huruvida det finns källsortering och materialåtervinning, men även till att det 
avfall som kommer till soptippen komprimeras.

När det gäller det tredje skälet till framställarnas klagomål har miljövillkoren för uppförandet 
och driften av soptippen godkänts genom den gemensamma ministerkungörelsen (ΚΥΑ) 
82174/21.3.2002, ändrad genom den gemensamma ministerkungörelsen (KYA) 
104927/9.6.2008. Tillståndet för bortskaffande av avfall kommer att beviljas när behörig 
myndighet har inspekterat anläggningen. Myndigheten ska säkerställa att villkoren uppfylls 
och att behandlingsanläggningen för lakvatten fungerar som den ska.

Framställarna har även informerats om dessa slutsatser i en skrivelse av den 1 augusti 2008
inom ramen för den brevväxling som ägt rum mellan framställarna och kommissionen. 
Framställarna har uppmanats att lämna kommentarer och tillhandahålla konkreta och 
detaljerade upplysningar om att en överträdelse har skett. Framställarna har dock hittills inte 
svarat på denna skrivelse.

Slutsats

Utifrån de upplysningar som finns tillgängliga kan kommissionen inte fastställa att det har 
skulle ha skett någon överträdelse av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall. 
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