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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0212/2008, adresată de Ioannis Papadopoulos, de naţionalitate belgiană, 
privind crearea de depozite de deşeuri

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul susţine că practicile de gestionare a deşeurilor din Grecia sunt inadmisibile, ceea 
ce înseamnă că aceasta va fi amendată pentru fiecare depozit de deşeuri care nu îndeplineşte 
criteriile UE şi că, pentru a evita acest lucru, Grecia creează în grabă depozite de deşeuri în 
zonele Karvounari, o zonă unde se cresc oi şi vite, şi Levkimi, o zonă turistică. Petiţionarul 
susţine că trebuie să se realizeze o anchetă independentă a impactului asupra mediului înainte 
de crearea depozitelor de deşeuri, al căror cost este achitat de contribuabilii europeni, şi că 
finanţarea pentru acestea ar trebui oprită în aşteptarea concluziilor anchetei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 iulie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

Depozitele de deşeuri sunt reglementate la nivel comunitar prin Directiva 1999/31/EC1

privind depozitele de deşeuri. Această directivă stabileşte cerinţele privind proiectarea, 
                                               
1 OJ L 182, 16.7.1999, pp. 1-19.
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funcţionarea, închiderea şi perioada de post-tratare a depozitelor de deşeuri.
În conformitate cu anexa I la directiva privind depozitele de deşeuri, la stabilirea 
amplasamentului unui depozit de deşeuri trebuie să se ia în considerare cerinţele referitoare la:

a) distanţele de la perimetrul depozitului de deşeuri la zonele de locuit şi de agrement, 
cursuri de apă, ape stătătoare şi la alte zone agricole sau urbane;

b) existenţa unor ape subterane, de coastă sau a unor zone naturale protejate în regiune;
c) condiţiile geologice şi hidrogeologice din zona respectivă;
d) riscul producerii de inundaţii, tasări, alunecări de teren sau avalanşe;
e) protecţia naturii şi a patrimoniului cultural din regiune.

Alegerea amplasamentului unui depozit de deşeuri şi decizia de a autoriza un depozit revin 
autorităţilor competente din statele membre. Depozitul poate fi autorizat numai atunci când 
caracteristicile amplasamentului cu privire la cerinţele enumerate mai sus indică faptul că 
depozitul nu prezintă un risc important pentru mediu.

Depozitele pentru deşeuri periculoase trebuie să fie supuse, de asemenea, unei evaluări a 
impactului asupra mediului, în conformitate cu Directiva 85/337/CEE1, modificată prin 
Directiva 97/11/CE2 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra 
mediului. Alte depozite de deşeuri pot fi supuse evaluării dacă pot avea efecte semnificative 
asupra mediului. În conformitate cu legislaţia greacă în vigoare care transpune directiva, este 
întotdeauna necesară o evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele referitoare la 
depozitele de deşeuri.

În conformitate cu informaţiile de care dispune Comisia, depozitul de deşeuri de la 
Karvounari a fost autorizat în urma unei evaluări a impactului asupra mediului (EIA) prin 
Decizia 3679/24.9.2003. În acelaşi mod, şi pentru depozitul de deşeuri de la Levkimi a fost 
efectuată o evaluare a impactului asupra mediului, iar proiectul a fost autorizat prin Decizia 
7293/9.8.1999. Ambele depozite sunt prevăzute, de asemenea, în planurile regionale relevante 
de gestionare a deşeurilor.

Comisia, în calitatea sa de gardian al tratatului, poate introduce o acţiune împotriva unui stat 
membru dacă are destule dovezi care să arate încălcarea dreptului comunitar. Cu toate acestea, 
în conformitate cu informaţiile furnizate de petiţionar în acest caz, Comisia consideră că 
ambele depozite respectă cerinţele prevăzute de legislaţia europeană menţionată mai sus şi că, 
prin urmare, nu se poate stabili nici o încălcare a dreptului comunitar.
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