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Ref.: Petiţia nr. 0078/2007, adresată de Mavroudis Voridis, de cetăţenie elenă, 
privind construirea unui depozit de deşeuri în partea de est a regiunii Attica

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul arată că autorităţile elene responsabile şi-au dat acordul pentru construirea unui 
depozit de deşeuri în vecinătatea oraşelor Mavro Vouno Grammatikou şi Bragoni Kerateas 
Lavreotikis din estul regiunii Attica. El susţine că proiectul în cauză contravine legislaţiei UE 
aplicabile existente şi, prin urmare, solicită Parlamentului să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 mai 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 octombrie 2007

Cadru/Rezumatul faptelor/Istoric

Lipsa unei infrastructuri de mediu corespunzătoare pentru gestionarea deşeurilor reprezintă o 
problemă esenţială în Grecia. Serviciile Comisiei urmăresc îndeaproape toate evoluţiile în 
acest domeniu în vederea asigurării faptului că legislaţia aplicabilă a Comunităţii Europene 
(CE) este respectată şi că gestionarea deşeurilor solide produse în Grecia este efectuată într-un 
mod benefic pentru mediu. În regiunea Attica situaţia este dificilă în mod particular ca rezultat 
a numeroşi factori: populaţia relativ ridicată din regiune (estimată în 2004 la aproximativ 
4 000 000 de locuitori, echivalând cu 36% din populaţia totală a Greciei), gradul de 
conştientizare publică scăzută cu privire la gestionarea deşeurilor şi, prin urmare, probleme de 
acceptare de către public a soluţiilor propuse, amânări în planificarea pe termen mediu şi lung 
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etc.

Comisia a încercat atât prin acţiuni legale, cât şi prin asistenţă financiară să remedieze situaţia 
şi să promoveze mijloace corespunzătoare de gestionare a depozitării deşeurilor solide pe 
teritoriul Greciei, inclusiv în regiunea Attica.

Cu privire la asistenţa financiară, în special în contextul Cadrului de sprijin comunitar pentru 
perioada 1999-2006, precum şi pentru perioadele precedente, au fost alocate fonduri CE 
pentru proiecte CE în domeniul gestionării deşeurilor solide. Într-adevăr, în regiunea Attica 
toate proiectele importante au fost deja cofinanţate. În decembrie 2004, principalele proiecte 
de gestionare a deşeurilor pentru regiunea Attica, adică instalaţiile de depozitare a deşeurilor 
din Fyli, Attica de Vest şi Grammatiko şi Keratea, Attica de Est, care fac obiectul petiţiei, au 
fost aprobate pentru asistenţă comunitară în temeiul Fondului de Coeziune. În plus, 
autorităţile elene şi-au asumat un angajament clar de închidere a depozitelor ilegale de 
deşeuri, dintre care unele există şi în regiunea Attica (potrivit planului naţional revizuit de 
gestionare a deşeurilor aprobat în 2003, toate depozitele ilegale de deşeuri trebuie închise şi 
reabilitate până la sfârşitul anului 2008).

Petiţia

Petiţionarul susţine că autorităţile elene responsabile au autorizat construcţia a două depozite 
de deşeuri în vecinătatea oraşelor Mavro Vouno, la Grammatiko, şi Vragoni, la Keratea, în 
Attica de Est (nord, respectiv sud), fapt care va cauza prejudicii considerabile asupra mediului 
în zone de mare valoare naturală şi istorică. Potrivit petiţionarului, nu s-a aderat la mai multe 
dintre clauzele din decizia Comisiei de cofinanţare în temeiul Fondului de Coeziune, cum ar fi 
punctul 8 din anexa I la decizia Comisiei, care face referire la începerea şi finalizarea 
lucrărilor, precum şi subpunctele 1, 2 şi 5b de la punctul 12 „Condiţii speciale” din aceeaşi 
anexă, care stabileşte anumite condiţii specifice şi termene limită care trebuie respectate.

Observaţiile Comisiei cu privire la petiţie

Comisia este pe deplin conştientă de situaţia cu privire la gestionarea deşeurilor solide în 
Grecia, în special, în regiunea Attica, unde lipseşte o infrastructură adecvată pentru anumite 
zone, inclusiv zonele vizate de petiţie, deservite de depozite ilegale de deşeuri.

Cele două locaţii din estul regiunii Attica la care se face referire în petiţie, conform 
informaţiilor de care dispune Comisia, au fost selectate dintre alte locaţii după realizarea unei 
serii de discuţii, studii etc. de către autorităţile locale şi naţionale competente. Desemnarea 
finală a tuturor locaţiilor posibile a fost stabilită printr-o lege specială adoptată după dezbatere 
şi votare în Parlamentul Greciei în iunie 2003 (Legea 3164, articolul 33, Jurnalul Oficial al 
Republicii Elene nr. Evaluările impactului asupra mediului (EIA) detaliate în conformitate cu 
Directiva EIA 85/337/CE1, astfel cum a fost modificată, au confirmat aceste două locaţii ca 
fiind cele mai potrivite pentru instalaţiile de depozitare a deşeurilor. Evaluarea impactului 
asupra mediului efectuată şi deciziile ministeriale corespunzătoare prevăzute de legislaţia 
naţională de transpunere a Directivei EIA vizează nu doar depozitele de deşeuri în mod 
separat, ci mai cu seamă „Instalaţiile integrate de gestionare a deşeurilor”, inclusiv dispoziţiile 
                                               
1 JO L 175, 11. 8.1999, p. 40.
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privind reciclarea, compostarea şi pretratarea deşeurilor.

Autorităţile elene au prezentat Comisiei un dosar complet în 2004 pentru finanţarea prin 
Fondul de Coeziune exclusiv a depozitelor de deşeuri, ca o prioritate pentru a stopa utilizarea 
necontrolată şi ilegală a locurilor de depozitare a deşeurilor în regiunea vizată, explicând 
faptul că măsurile suplimentare pentru „gestionarea integrată” vor fi iniţiate într-un stadiu 
ulterior şi în orice caz după realizarea depozitelor de deşeuri, din fonduri naţionale. Comisia, 
după evaluarea conformităţii proiectelor de mai sus cu normele comunitare, inclusiv normele 
de mediu, a decis cofinanţarea lor în decembrie 2004. Pentru a asigura o punere în aplicare 
globală corectă a planului, Comisia a introdus un număr de clauze speciale, în conformitate cu 
punctul 12 din anexa I din deciziile menţionate mai sus pe care petiţionarul le consideră 
încălcate. în termen de maximum cinci ani de la data stabilită la articolul 5 alineatul (1), 
deşeurile biodegradabile municipale destinate depozitelor de deşeuri trebuie reduse cu 75 % 
din totalul (în greutate) al deşeurilor biodegradabile municipale produse în anul 1995 sau în 
ultimul an înainte de 1995 pentru care sunt disponibile date Eurostat standardizate; în cazul 
Greciei, termenul limită pentru a se conforma cu această obligaţie este iulie 2010.

În urma acţiunii legale înaintate instanţelor elene de către cetăţenii vizaţi împotriva deciziilor 
autorităţilor elene de a selecta locaţiile în cauză, lucrările fizice la proiectele de mai sus nu au 
început încă. Într-adevăr, abia în aprilie 2007 Curtea Supremă a Greciei a emis o hotărâre 
pozitivă privind depozitele de deşeuri din vestul regiunii Attica la Fyli şi din estul regiunii 
Attica la Grammatiko, respingând toate argumentele prezentate de către reclamanţi şi 
considerând că desemnarea locaţiilor este în conformitate cu legislaţia elenă, inclusiv cu 
legislaţia elenă de transpunere a legislaţiei comunitare, în special evaluarea impactului asupra 
mediului (EIA). În ceea ce priveşte depozitul de la Keratea nu a fost încă luată nicio decizie.

În baza informaţiilor cadru de mai sus, Comisia are următoarele observaţii cu privire la 
argumentele specifice ale petiţionarului:

În general, petiţionarul susţine că depozitarea în rampe a deşeurilor netratate nu este premisă 
în conformitate cu Directiva 99/31/CE1 privind depozitele de deşeuri şi, prin urmare, 
instalaţiile pentru depozitarea deşeurilor din Grammatiko şi Keratea nu ar trebui puse în 
funcţiune înainte de a fi construită „Instalaţia integrată de gestionare a deşeurilor”. Decizia 
Comisiei de cofinanţare are drept obiectiv asigurarea faptului că depozitul va funcţiona odată 
cu punerea în aplicare a tuturor măsurilor necesare pentru tratarea deşeurilor.

Depozitarea în rampe a deşeurilor constituie o metodă acceptabilă de eliminare a deşeurilor, 
cu condiţia ca aceasta să fie în conformitate cu cerinţele stabilite în Directiva 99/31/CE. Un 
depozit de deşeuri regulamentar şi corespunzător nu seamănă absolut deloc cu gropile de 
gunoi ilegale şi necontrolate existente. Astfel cum s-a explicat mai sus, deciziile ministeriale 
de încheiere a procedurii EIA pentru ambele locaţii sunt legate de „Instalaţia integrată de 
gestionare a deşeurilor”, adică un spaţiu de depozitare a deşeurilor şi instalaţii care au drept 
scop tratarea deşeurilor (sortarea, reciclarea şi compostarea). În termeni de prioritate, 
autorităţile elene au prezentat mai întâi proiectul depozitului pentru ca locurile ilegale de 
depozitare a deşeurilor să poată fi dezactivate şi şi-au luat angajamentul de a iniţia toate 
celelalte măsuri (pretratarea, reciclarea, compostarea, dar şi acţiuni pentru selectarea la sursă 
                                               
1 JO L 182, 11. 8.1999, p. 1.
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etc.) într-un stadiu ulterior finalizării depozitului. Decizia Comisiei de cofinanţare conţine 
clauze specifice pentru a garanta că depozitele funcţionează în conformitate cu legislaţia CE 
(de exemplu clauza specială nr. 2 punctul 12 din anexa I).

Faptul că proiectul haldei a fost blocat printr-o procedură legală pe rol la Curtea Supremă a 
amânat întregul proces, deoarece era important să se obţină mai întâi hotărârea Curţii care ar 
condiţiona succesul întregului sistem. Trebuie menţionat faptul că, în prezent, autorităţile 
locale au posibilitatea de a organiza, dacă doresc acest lucru, reciclarea sau alte metode 
avansate de gestionare a deşeurilor solide municipale şi de a lua toate măsurile necesare 
pentru închiderea depozitelor ilegale de deşeuri.

Mai exact, petiţionarul face referire la cinci termene limită specifice incluse în deciziile 
Comisiei de cofinanţare, prin intermediul Fondului de Coeziune, a celor două proiecte în 
cauză:

1. Petiţionarul susţine că termenul limită de 30 iunie 2005 prevăzut la clauza specială nr. 1 de 
la punctul 12 al anexei I la decizia Comisiei de cofinanţare (Fondul de Coeziune), care solicită 
autorităţilor elene competente să adopte măsurile necesare pentru îndeplinirea cerinţelor 
Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri referitor la deşeurile speciale 
(periculoase etc.) nu a fost respectat;

Comisia doreşte să sublinieze faptul că acest cadru legal privind gestionarea categoriilor de 
deşeuri, impus de Directiva 1999/31/ CE, a fost deja adoptat în Grecia, deşi după termenul 
limită menţionat mai sus. Grecia a informat deja Comisia asupra adoptării unei serii de acte 
legislative care reglementează gestionarea următoarelor categorii de deşeuri speciale: 
deşeurile din spitale; deşeurile petroliere, cauciucuri uzate; bateriile şi acumulatoare; vehicule 
uzate; deşeuri de echipament electrice şi electronic.

2. Petiţionarul susţine că termenul limită de 31 decembrie 2005 prevăzut la clauza specială nr. 
2 de la punctul 12 din anexa I la decizia Comisiei de cofinanţare (Fondul de Coeziune), care 
solicită autorităţilor elene competente să adopte măsurile necesare pentru a satisface cerinţele 
Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri referitor la reciclarea, reducerea 
deşeurilor etc., nu a fost respectat. Într-adevăr, astfel cum s-a subliniat mai sus, crearea de 
depozite corespunzătoare a fost o condiţie necesară pentru instituirea celorlalte măsuri 
prevăzute de decizia ministerială de încheiere a evaluării impactului asupra mediului (EIA) 
pentru cele două locaţii în cauză. Comisia a introdus această clauză considerând că lucrările la 
depozitul de deşeuri au început deja la sfârşitul anului 2004, aşadar termenul limită de 
31.12.2005 a fost considerat potrivit pentru a constrânge autorităţile elene să pregătească 
celelalte măsuri prevăzute. Cu toate acestea, astfel cum s-a explicat mai sus, procedura legală 
a amânat întregul program.

3. Petiţionarul susţine că termenul limită de 28 noiembrie 2003 prevăzut la clauza specială nr. 
5 de la punctul 12 din anexa I la decizia Comisiei de cofinanţare (Fondul de Coeziune), care 
solicită autorităţilor elene competente să adopte măsurile necesare pentru a închide şi a 
dezactiva toate depozitele ilegale de deşeuri, nu a fost respectat. În primul rând, data 
menţionată mai sus nu constituie un termen limită, ci este data unei scrisori trimise de 
autorităţile elene Comisiei care prezintă o sinteză a locurilor de depozitare ilegală a deşeurilor 
existente şi acţiunile în acest domeniu. În realitate, sub-clauzele clauzei speciale nr. 5, inclusiv 
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sub-clauza (b), au făcut referire la acţiuni care trebuie finalizate înaintea plăţii finale de la 
Fondul de Coeziune pentru proiectul în cauză, astfel cum s-a menţionat în mod explicit în 
decizie. Deoarece proiectul nu a fost încă iniţiat, nu se pune nici problema unei plăţi finale. 
Cu toate acestea, trebuie menţionat faptul că o acţiune specială privind gropile de gunoi 
ilegale este în curs de desfăşurare din moment ce autorităţile elene (Ministerul Mediului, 
Ministerul Administraţiei şi Internelor, şi Ministerul Economiei şi Comerţului) au obţinut deja 
fonduri în vederea închiderii şi reabilitării depozitelor ilegale de deşeuri şi a asigurării 
înlocuirii acestora cu rampe conforme cu cerinţele legislaţiei de mediu CE pe întreg teritoriul 
Greciei, inclusiv în regiunea Attica. Este, de asemenea, interesant de menţionat faptul că, 
potrivit informaţiilor oficiale prezentate de către autorităţile elene în momentul prezentării 
dosarului de cofinanţare, existau 15 depozite de deşeuri ilegale şi necontrolate în partea de est 
a regiunii Attica, dintre care unul la limita municipiului Grammatiko şi un altul la limita 
municipiului Keratea, unde urmează a fi construite cele două rampe legale în cauză;

4 şi 5: Petiţionarul subliniază faptul că datele începerii lucrărilor (1 noiembrie 2004) şi 
finalizării lucrărilor (31 mai 2007), prevăzute în decizia Comisiei la punctul 8 din anexa I nu 
pot fi respectate. Acest lucru este în mod evident adevărat de vreme ce lucrările nu au început 
încă, astfel cum s-a explicat mai sus. Este clar că decizia Comisiei a trebuit să fie modificată 
în conformitate cu practica administrativă existentă. Conform informaţiilor existente, cererea 
de oferte s-a încheiat, ofertele au fost depuse, iar acordurile finale în vederea începerii 
lucrărilor, cel puţin pentru proiectul Grammatiko, urmează să fie încheiate în curând.

Concluzie

Comisia consideră că problema gestionării deşeurilor solide în Grecia, inclusiv în regiunea 
Attica, intră într-o fază critică, cu un număr de măsuri în curs de pregătire pentru conformarea 
pe deplin cu cerinţele politicii şi legislaţiei comunitare în domeniu. În cazul regiunii Attica în 
special, pe lângă infrastructura deja existentă finanţată din fonduri comunitare (de exemplu 
unitatea de sortare mecanică şi compostare din Ano Liossia), cele trei proiecte privind 
depozitele de deşeuri aprobate în cadrul Planului Regional pentru Attica şi confirmate prin 
Legea nr. 3164 din 2003 par a fi necesare ca un prim pas, cu condiţia să se conformeze 
standardelor tehnice şi cerinţelor Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri. Este 
bineînţeles necesar ca aceste proiecte să fie însoţite de măsuri suplimentare în conformitate cu 
politica comunitară în domeniul deşeurilor (de exemplu reutilizarea, selectarea la sursă, 
reciclarea, compostarea, incinerarea cu recuperare energetică etc.) în vederea oferirii de soluţii 
durabile la problema deşeurilor în dens populata regiune Attica. Comisia a subliniat deja 
această necesitate în cursul negocierilor privind noua perioadă de programare 2007-2013 şi se 
prevede că vor exista evoluţii pozitive în domeniul gestionării deşeurilor solide în această 
perioadă.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2008

În urma discuţiei din cadrul Comisiei pentru petiţii din 24 ianuarie 2008, au avut loc mai multe 
reuniuni cu autorităţile elene în continuarea chestiunilor privind politica de coeziune, precum şi 
reuniunile tehnice privind deşeurile şi respectarea acquis-ului CE privind mediul.

Li s-a explicat autorităţilor elene că trebuie să avanseze în punerea în aplicare a măsurilor de 
însoţire, în conformitate cu hotărârile modificate în cauză ale Fondului de coeziune pentru 2004. 
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Acelaşi principiu este valabil şi pentru respectarea şi punerea în aplicare a planurilor regionale de 
gestionare a deşeurilor.

În plus, a fost trimisă o scrisoare autorităţilor elene (2/4/2008) privind punerea în aplicare a 
lucrărilor şi instalaţiilor stabilite în Planul regional de gestionare a deşeurilor din Attica (RWMP) 
şi încheiate în temeiul legii 3164 articolul 33 (Jurnalul Oficial Grecia 176/2-7-2003), în 
conformitate cu politica şi legislaţia CE privind deşeurile, inclusiv centrele de reciclare, 
unităţile pentru deşeurile menajere, gropile de gunoi etc. Planul regional de gestionare a 
deşeurilor pentru Attica, astfel cum a fost modificat la 22 februarie 2006, a confirmat siturile 
selectate şi instalaţiile conexe de gestionare a deşeurilor.

Evaluarea impactului asupra mediului (EIA) realizată pentru siturile selectate (de exemplu 
Grammatiko, Keratea etc.) în conformitate cu legislaţia UE relevantă a inclus, în afară de 
gropile de gunoi, şi instalaţii suplimentare precum unităţile de pre-tratare şi deşeuri menajere, 
centre de reciclare etc. definite de autorităţile elene drept instalaţii integrate pentru gestionarea 
deşeurilor (IIWM). Acestea se pot vedea în deciziile ministeriale de stabilire a termenilor şi 
condiţiilor pentru siturile în cauză. 

Astfel cum s-a indicat deja, în urma acţiunii legale înaintate de către cetăţenii implicaţi la 
Curtea Supremă de Justiţie din Grecia, lucrările pentru gropile de gunoi, cofinanţate din 
Fondul de coeziune, au fost amânate. Se pare că în prezent, după o hotărâre pozitivă a curţii 
(adică respingerea tuturor acţiunilor legale înaintate care au ca scop anularea deciziilor 
ministeriale), lucrările sunt gata să înceapă. Este prin urmare important ca Comisia să 
cunoască situaţia lucrurilor cu privire la planificarea şi construirea măsurilor conexe pentru 
realizarea instalaţiilor integrate pentru gestionarea deşeurilor (reciclarea, unităţi pentru deşeuri 
menajere şi unităţi de pre-tratare etc.). Acest lucru este necesar nu doar pentru a se asigura 
respectarea legislaţiei europene referitoare la gropile de gunoi, ci şi pentru evitarea 
problemelor cu privire la plata proiectelor cofinanţate, având în vedere că acestea fac parte din 
Phyli-Grammatiko-Keratea şi se supun unor condiţii speciale în deciziile de finanţare.

Comisia va urmări în continuare această problemă pe baza informaţiilor solicitate din partea 
autorităţilor competente elene.

Trebuie menţionat faptul că, în ceea ce priveşte gestionarea generală a deşeurilor în Grecia, 
Comisia a fost informată formal de instituirea unei Comisii inter-ministeriale (Decizia nr. 465, 
17/3/2008) pentru punerea în aplicare şi monitorizarea planurilor integrate pentru gestionarea 
deşeurilor. Mai precis, obiectivul Comisiei este coordonarea şi monitorizarea punerii în 
aplicare a planului integrat pentru gestionarea deşeurilor, în conformitate cu legislaţia 
comunitară.

După cum se prezintă situaţia actuală, nu se poate concluziona de la început că ar fi vorba despre 
vreo încălcare a legislaţiei comunitare privind mediul. Proiectele în cauză par să fi fost autorizate 
în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare aplicabile privind mediul. În cazul în care 
Comisia va identifica vreo încălcare într-un stadiu ulterior în monitorizarea proiectului, aceasta 
va lua măsurile necesare. 

În orice caz, Comisia nu poate decât să repete că, în ceea ce priveşte proiectele finanţate de 
Fondul de coeziune, punerea în aplicare corectă a planului şi a condiţiilor stabilite prin clauzele 
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speciale (introduse în temeiul punctului 12 din anexa 1 la deciziile menţionate mai sus) vor fi 
verificate de către serviciile competente ale Comisiei.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiţionarul susţine că autorităţile elene responsabile au autorizat construcţia a două depozite 
de deşeuri în vecinătatea oraşelor Mavro Vouno, la Grammatiko şi Vragoni, la Keratea, în 
Attica de Est (nord, respectiv sud), fapt care va cauza prejudicii considerabile asupra mediului 
în zone de mare valoare naturală şi istorică. Potrivit petiţionarului, sunt încălcate mai multe 
dintre clauzele din decizia Comisiei de cofinanţare în temeiul Fondului de Coeziune.

În comunicările sale anterioare, Comisia a explicat în detaliu faptul că proiectele în cauză au 
fost autorizate în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei CE în domeniul mediului, şi anume 
Directiva 85/337/CE1, astfel cum a fost modificată, cunoscută drept directiva privind 
evaluarea impactului asupra mediului (EIA), şi Directiva 99/31/CE2 privind depozitele de 
deşeuri. Ar trebui reamintit faptul că EIA realizată a inclus, pe lângă depozitele de deşeuri, 
instalaţii suplimentare precum unităţile de pretratare şi compostare, centrele de reciclare etc. 
Acest lucru reiese din deciziile ministeriale comune de încheiere a procedurii EIA şi de 
stabilire a termenilor şi condiţiilor de construcţie şi funcţionare a acestor situri. Aceste decizii 
se referă la „Instalaţia integrată de gestionare a deşeurilor”, adică la un spaţiu de depozitare a 
deşeurilor şi la instalaţiile de tratare a deşeurilor. Ar trebui subliniat faptul că Curtea Supremă 
a Greciei a respins toate argumentele prezentate de petiţionari, considerând că alegerea 
locaţiilor pentru depozitarea deşeurilor este în conformitate cu legislaţia elenă, inclusiv cu 
legislaţia de transpunere a directivei EIA. În consecinţă, nu se poate identifica o încălcare a 
legislaţiei comunitare în domeniul mediului.
În ceea ce priveşte respectarea clauzelor cuprinse în deciziile Comisiei de cofinanţare în 
temeiul Fondului de Coeziune, execuţia lucrărilor fizice necesare a fost întârziată în special 
din cauza acţiunilor legale susmenţionate deschise de către cetăţenii implicaţi împotriva 
deciziilor ministeriale comune. Autorităţile elene au solicitat modificarea deciziilor de 
cofinanţare ale Comisiei, în special prelungirea termenului limită de finalizare a lucrărilor. În 
prezent, Comisia examinează solicitările respective cu privire la punerea în aplicare a 
condiţiilor speciale definite în deciziile de acordare a ajutorului.

Comisia nu este satisfăcută de evoluţia implementării celor două proiecte şi a explicat 
autorităţilor elene că trebuie să avanseze în construirea instalaţiilor suplimentare şi în punerea în 
aplicare a măsurilor de însoţire prevăzute în planul de gestionare a deşeurilor. Comisia a întrerupt 
temporar plăţile pentru cele două proiecte cofinanţate în vederea evaluării progreselor realizate. 

Concluzie

Pe baza informaţiilor disponibile, Comisia nu poate identifica o încălcare a legislaţiei comunitare 
pertinente în domeniul mediului. 
Referitor la respectarea clauzelor cuprinse în deciziile Comisiei de cofinanţare în temeiul 
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Fondului de Coeziune, Comisia întreprinde toate măsurile necesare pentru a garanta punerea 
efectivă în aplicare a clauzelor speciale.

6. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Petiţionarul subliniază faptul că autorităţile elene responsabile şi-au dat acordul cu privire la
construirea unui depozit de deşeuri în vecinătatea oraşelor Mavro Vouno Grammatikou şi 
Bragoni Kerateas Lavreotikis din estul regiunii Attica. Acesta susţine că proiectul în cauză 
contravine legislaţiei UE aplicabile existente şi, prin urmare, solicită Parlamentului să 
intervină.

Cele două proiecte care constau din construcţia de depozite de deşeuri în Grammatiko şi Keratea, 
au primit aprobarea privind împrumutul de asistenţă acordat din Fondul de coeziune în 2004. 
Decizia Comisiei de acordare a asistenţei include mai multe condiţii specifice care au ca scop 
asigurarea faptului că proiectele vor respecta legislaţia UE relevantă privind gestionarea 
deşeurilor (în principal Directiva 99/31/CE). Cu toate acestea, datorită acţiunilor în instanţă, 
care au fost iniţiate de vecinii afectaţi, în faţa Curţii Supreme a Greciei, punerea în aplicare a 
acestor proiecte a fost întârziată. Prin urmare, autorităţile elene au solicitat modificarea 
deciziilor Comisiei de cofinanţare, în special prelungirea termenului limită de finalizare a 
lucrărilor până la 31 decembrie 2010.

În 2007, Curtea Supremă a Greciei a respins toate argumentele prezentate de cetăţeni, 
considerând că alegerea şi autorizarea locaţiilor pentru depozitarea deşeurilor este în 
conformitate cu legislaţia elenă, inclusiv cu legislaţia elenă care transpune părţile relevante ale 
legislaţiei UE (Directivele 85/337/CEE şi 99/31/CE). În consecinţă, se pare că nu există nicio 
încălcare a legislaţiei UE privind protecţia mediului.

În pofida hotărârilor Curţii, nu a existat niciun progres în punerea în aplicare a proiectelor, din 
mai multe motive, inclusiv o puternică opoziţie din partea locuitorilor afectaţi, care au 
împiedicat lucrările de construcţie.

În baza informaţiilor recente, primite de la autorităţile elene, construcţia depozitelor de 
deşeuri din Grammatiko progresează în mod satisfăcător în momentul de faţă şi se aşteaptă ca 
acesta să fie operaţional la începutul anului 2010. Construcţia depozitului de deşeuri din 
Keratea nu a început încă şi Comisia a solicitat autorităţilor elene informaţii detaliate privind 
progresul acesteia, până în luna mai 2010 cel târziu.

Concluzie

Pe baza informaţiilor disponibile Comisia nu poate identifica o încălcare a legislaţiei 
comunitare relevante în domeniul mediului. 

În ceea ce priveşte progresul realizat în punerea în aplicare a ambelor proiecte, Comisia ia 
toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora cu respectarea 
deciziilor Fondului de coeziune din 2004, inclusiv a clauzelor specifice.


