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Asia: Vetoomus nro 212/2008, Ioannis Papadopoulos (Belgian kansalainen), 
kaatopaikkojen perustamisesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää, että Kreikan jätehuoltomenettelyjä ei voida hyväksyä, mikä 
tarkoittaa, että sille määrätään sakkoja sellaisten kaatopaikkojen osalta, jotka eivät täytä EU:n 
vaatimuksia, ja tämän välttämiseksi Kreikka rakentaa nopeasti kaatopaikkoja Karvounarin 
alueelle, joka on karjan- ja lampaankasvatusaluetta, ja Levkimin turistialueelle. Vetoomuksen 
esittäjän mukaan on tehtävä riippumaton ympäristövaikutusten arviointi ennen kaatopaikkojen 
perustamista, joiden kustannukset tulevat Euroopan veronmaksajien maksettaviksi, ja että 
niiden rahoitus pitäisi keskeyttää, kunnes tutkimustulokset on saatu.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 11. heinäkuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. marraskuuta 2008

Kaatopaikoista on yhteisön tasolla määrätty kaatopaikoista annetulla direktiivillä 
1999/31/EY1. Tämä direktiivi esittää kaatopaikkojen suunnittelulle, käytölle, sulkemiselle ja 
jälkihoidolle asetettavat välttämättömät vaatimukset. 
Kaatopaikkadirektiivin liitteen I mukaan kaatopaikan sijainnin osalta on otettava huomioon 
vaatimukset, jotka liittyvät seuraaviin tekijöihin:
                                               
1 EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1–19.
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a) välimatkat kaatopaikka-alueen rajojen ja asuin- ja virkistysalueiden, vesiteiden, vesistöjen 
sekä muiden maatalous- ja kaupunkialueiden välillä;

b) alueella esiintyvät pohjavedet, rannikkovedet tai luonnonsuojeluvyöhykkeet;
c) alueen geologiset ja hydrogeologiset olosuhteet;
d) alueen tulvimis-, vajoamis-, maanvieremä- tai lumivyöryvaarat;
e) alueen luonnonperinnön tai kulttuuriperinnön suojelu.

Kaatopaikan sijainnista ja sille annettavasta luvasta päättävät jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset. Kaatopaikalle voidaan antaa lupa vain, jos paikan ominaisuudet täyttävät edellä 
mainitut vaatimukset eivätkä aiheuta vakavaa ympäristöuhkaa. 

Ongelmajätteille tarkoitetuille kaatopaikoille tulee myös tehdä ympäristövaikutusten arviointi 
sen mukaan kuin tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioinnista annetulla direktiivillä 85/337/ETY1, sellaisena kuin se on korjattuna direktiivillä 
97/11/EY2, on säädetty. Myös muille kaatopaikoille voidaan tehdä tällainen arviointi, jos 
niillä on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Direktiivin voimaansaattavan 
Kreikan lainsäädännön mukaan kaatopaikkahankkeista vaaditaan aina ympäristövaikutusten 
arviointi.

Komission käytettävissä olevien tietojen mukaan Karvounarin kaatopaikalle on 
ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen myönnetty lupa päätöksellä 3679/24.9.2003. Myös 
Levkimin kaatopaikasta on tehty ympäristövaikutusten arviointi, ja hankkeelle myönnettiin 
lupa päätöksellä 7293/9.8.1999. Molemmat kaatopaikat sisältyvät myös asianomaisiin 
alueellisiin jätehuoltosuunnitelmiin. 

Perustamissopimuksen valvojana komissio ryhtyy oikeustoimiin mitä tahansa jäsenvaltiota 
vastaan, jos sillä on riittävästi todisteita siitä, että yhteisön lainsäädäntöä on rikottu. 
Vetoomuksen esittäjän toimittamien tietojen perusteella komissio kuitenkin tässä tapauksessa 
katsoo, että molemmat kaatopaikat täyttävät edellä mainittujen yhteisön säädösten 
vaatimukset eikä yhteisön lainsäädäntöä siten ole rikottu.

                                               
1 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40–48.

2 EYVL L 73, 14.3.1997, s. 5–15.
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