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Ref: Petiția nr. 0212/2008, adresată de Ioannis Papadopoulos, de cetățenie belgiană, 
privind crearea de depozite de deșeuri

1. Rezumatul petiției

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

2. Admisibilitate

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

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

Depozitele de deșeuri sunt reglementate la nivel comunitar prin Directiva 1999/31/CE1

privind depozitele de deșeuri. Această directivă stabilește cerințele privind proiectarea, 
funcționarea, închiderea și perioada de post-tratare a depozitelor de deșeuri. 
În conformitate cu anexa I la Directiva „depozitele de deșeuri”, la stabilirea amplasamentului 
unui depozit de deșeuri trebuie să se ia în considerare cerințele referitoare la:

                                               
1 JO L 182, 16.7.1999, p. 1-19.
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a) distanțele de la perimetrul depozitului de deșeuri la zonele de locuit și de agrement, 
cursuri de apă, ape stătătoare și la alte zone agricole sau urbane;

b) existența unor ape subterane, de coastă sau zone naturale protejate în regiune;
c) condițiile geologice și hidrogeologice din zona respectivă;
d) riscul producerii de inundații, tasări, alunecări de teren sau avalanșe;
e) protecția naturii și a patrimoniului cultural din regiune.

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

Depozitele pentru deșeuri periculoase trebuie să fie supuse, de asemenea, unei evaluări a 
impactului asupra mediului, în conformitate cu Directiva 85/337/CEE,1 astfel cum a fost 
modificată prin Directiva 97/11/CE2 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului. Alte depozite de deșeuri pot fi supuse evaluării dacă pot avea efecte 
semnificative asupra mediului. În conformitate cu legislația elenă în vigoare care transpune 
directiva, este întotdeauna necesară o evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele 
referitoare la depozitele de deșeuri.

În conformitate cu informațiile de care dispune Comisia, depozitul de deșeuri de la 
Karvounari a fost autorizat în urma unei evaluări a impactului asupra mediului (EIA) prin 
Decizia 3679/24.9.2003. În același mod, și pentru depozitul de deșeuri 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 deșeurilor. 

Comisia, în calitatea sa de gardian al tratatului, poate introduce o acțiune împotriva unui stat 
membru dacă are destule dovezi care să arate încălcarea dreptului comunitar. Cu toate acestea, 
în conformitate cu informațiile furnizate de petiționar în acest caz, Comisia consideră că 
ambele depozite respectă cerințele prevăzute de legislația europeană menționată mai sus și că, 
prin urmare, nu se poate stabili nicio încălcare a dreptului comunitar.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009.

În urma informațiilor suplimentare trimise de mai mulți reclamanți (printre care petiționarul), 
Comisia a decis deschiderea unei proceduri de încălcare a dreptului comunitar (2009/4306), 
iar la 14 iulie 2009 a solicitat Guvernului Republicii Elene să-și exprime poziția cu privire la 
presupusele încălcări ale dreptului comunitar și să trimită documentele justificative 
corespunzătoare (modul în care au fost îndeplinite cerințele din anexa I, dacă s-au emis toate 
autorizațiile necesare și dacă s-a respectat obligația privind sortarea deșeurilor care intră în 
depozit). În prezent, Comisia evaluează răspunsul trimis de autoritățile elene la 25 septembrie 
2009. 

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, p. 40-48.
2 JO L 73, 14.3.1997, p. 5-15.
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În ceea ce privește problema depozitelor de deșeuri din Grecia, Comisia dorește să 
reamintească situația globală, astfel cum a fost aceasta explicată în petiția nr. 742/2007.

Din moment ce a fost deschis dosarul de încălcare a dreptului comunitar, în urma unei 
plângeri a petiționarului, acesta va fi informat în legătură cu evoluția cazului, în cadrul acestei 
plângeri. Trebuie reținut faptul că între oficialitățile Comisiei și reclamant a avut loc deja o 
întâlnire, începând cu luna octombrie 2009, în contextul cazului de încălcare a dreptului 
comunitar. 

Comisia va informa Comisia pentru petiții cu privire la evoluția acestui dosar.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010.

După cum s-a afirmat și în comunicările anterioare, în urma informațiilor suplimentare trimise 
de mai mulți reclamanți (printre care petiționarul), Comisia a decis deschiderea unei proceduri 
de încălcare a dreptului comunitar și a solicitat Guvernului Republicii Elene să-și exprime 
poziția cu privire la presupusele încălcări ale dreptului UE și să trimită documentele 
justificative corespunzătoare. Comisia a abordat o atitudine proactivă în acest caz întâlnindu-
se cu petiționarul (în calitatea sa de reclamant) la 14.10.2009 și cu autoritățile elene la 
25.11.2009 și 8.12.2009.

Comisia a informat reclamantul prin răspunsurile detaliate din 31.3.2010 și 11.06.2010, că nu 
s-a putut identifica nicio încălcare a legislației UE. 

În conformitate cu informațiile de care dispune Comisia, depozitul de deșeuri de la 
Karvounari a fost autorizat în urma unei evaluări a impactului asupra mediului (EIA) prin 
Decizia 3679/24.9.2003. În același mod, și pentru depozitul de deșeuri 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 deșeurilor. În plus, a fost consultat și publicul general și a avut ocazia să 
prezinte observații în cazul ambelor părți. Ar trebui reamintit că, în conformitate cu Directiva 
85/337/CEE1, statele membre sunt responsabile de aprobarea deschiderii unui depozit de 
deșeuri și de alegerea unui sit adecvat pentru acesta. În plus, Comisia poate examina 
conținutul unui studiu de evaluare a impactului numai atunci când statul membru a comis o 
eroare vădită de apreciere,2 ceea ce nu a fost cazul în această situație.

În ceea ce privește depozitul de deșeuri de la Karvounari, autoritățile elene au trimis 
documentația care dovedește că funcționarea depozitului respectă pe deplin cerințele 
legislației comunitare de mediu (există un control adecvat al deșeurilor care intră, se ține o 
evidență la intrare, se fac inspecții la fața locului, produsele de lixiviere au fost tratate 
satisfăcător și nu s-a înregistrat nicio scurgere, „conducta” menționată de reclamant, care se 
termina în afara depozitului de deșeuri, a fost folosită la construcția depozitului iar acum era 
închisă). Într-adevăr, depozitul de deșeuri a început să funcționeze în ianuarie 2009 fără nicio 
autorizație valabilă, încălcând astfel legislația UE. Cu toate acestea, încălcarea a fost 
                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, p. 40-48.
2 Existența unor altor studii ale căror concluzii nu coincid cu cele ale studiului de evaluare a impactului, nu 
constituie o eroare vădită de apreciere.
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remediată prin emiterea unei autorizații la 10 aprilie 2009. 

În ceea ce privește groapa de gunoi de la Levkimi și după cum s-a menționat anterior, a fost 
efectuată o evaluare a impactului asupra mediului, iar proiectul a fost autorizat prin Decizia 
7293/9.8.1999 (studiul nu a menționat existența râurilor în acea zonă). În plus, autoritățile 
elene au furnizat suficiente dovezi că apa subterană găsită la construcția sitului nu a dezvăluit 
existența unui lac subteran, după cum susținea reclamantul, ci era rezultatul apei de ploaie 
reținută de stratul de argilă de sub depozitul de deșeuri (una din caracteristicile argilei fiind 
impermeabilitatea). 

Depozitul nu a început să funcționeze așa că Comisia nu poate verifica dacă funcționarea 
acestuia respectă în totalitate cerințele legislației comunitare de mediu. 

Ar trebui remarcat în final că această chestiune a fost ridicată în fața Consiliului de Stat Elen 
de mai multe ori. Până acum, deciziile Consiliului de Stat Elen au fost mereu în favoarea 
operatorilor celor două depozite de deșeuri. Cu toate acestea, sunt în desfășurare mai multe 
teste. 

Concluzii

Această chestiune este tratată în momentul de față la nivelul jurisdicției naționale. Cu toate 
acestea, Comisia a analizat cu atenție chestiunea și a ajuns la concluzia că nu a avut loc nicio 
încălcare a legislației de mediu comunitare, cu excepția licenței de depozitare a deșeurilor în 
Karvounari, problemă care s-a rezolvat prin emiterea unei autorizații adecvate în aprilie 2009.

6. Răspunsul Comisiei (REV.III), primit la 20 aprilie 2012

Petiția a fost discutată în cadrul reuniunii Comisiei pentru petiții din decembrie 2011. Întrucât, 
de la această dată, petiționarul nu a furnizat noi informații, Comisia poate numai să confirme 
răspunsurile sale anterioare. Comisia ar dori, de asemenea, să ofere unele clarificări 
suplimentare cu privire la aspectele ridicate de petiționar. 

a) Depozitul de deșeuri de la Karvounari
- Consultarea publică:

Una din afirmațiile petiționarului se referă la absența consultării publice, prevăzută de 
Directive 2011/92/CE privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private 
asupra mediului1. Dar această obligație a fost respectată. Comisia poate să menționeze patru 
exemple: 

- la 5 februarie 2003 a avut loc la Igoumenitsa o reuniune cu privire la studiul privind 
gestionarea deșeurilor în regiunea Epirus.  La această reuniune au participat reprezentanți ai 
primăriilor și prefecturilor în cauză, precum și reprezentanți mass-media.
- la 5 august 2003 a fost pus la dispoziția publicului studiul preliminar de evaluare a 
impactului asupra mediului de către prefectura din Thesprotia; această notificare a fost, de 
asemenea, menționată în ziare;
                                               
1 JO L 26, 28.1.2012.
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- secretariatul consiliului prefecturii din Preveza a informat publicul, la 5 august 2003, că 
regiunea Epirus a acordat un aviz pozitiv studiului preliminar de evaluare a impactului asupra 
mediului; 
- la 29 noiembrie 2004, autoritățile din Preveza au invitat publicul să participe la o reuniune 
cu privire la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. 

Prin această listă, deși nu este exhaustivă, se poate demonstra că a fost respectată obligația 
privind consultarea publicului. 

Trebuie, de asemenea, remarcat faptul că Directiva 2011/92/CE menționează doar o simplă 
obligație privind consultarea publicului, dar avizul exprimat de acesta are un caracter pur 
consultativ. Respingerea proiectului de către societatea locală sau avizul negativ al anumitor 
autorități nu poate constitui un motiv de încălcare, având în vedere că este vorba de o 
procedură de consultare fără caracter obligatoriu. 

- Studiul de evaluare a impactului asupra mediului:

În ceea ce privește studiul de evaluare a impactului asupra mediului care a fost redactat și 
înaintat în cadrul procedurii de consultare a publicului, acesta respectă criteriile prevăzute de 
Directiva 2011/92/CE, dar și cele prevăzute în anexa I la Directiva 99/31/CE privind 
depozitarea deșeurilor (anexă care specifică elementele care trebuie luate în considerare în 
selectarea amplasamentului unui depozit de deșeuri).

În acest caz, planificarea regională a gestionării deșeurilor s-a încheiat la 15 iulie 2003 și a 
identificat și propus în mod clar situl cel mai adecvat pentru construirea unui depozit de 
deșeuri. Trebuie remarcat faptul că comitetul instituit cu această ocazie a făcut o propunere 
unanimă.

Ulterior a fost inițiată procedura de evaluare a impactului asupra mediului. Evaluarea 
preliminară (ref. 3014/31.7.2003) a evidențiat principalele alternative care au fost examinate 
și a sugerat construcția unui depozit de deșeuri interdepartamental pe amplasamentul 
poziționat la „est de Karvounari”, indicând principalele motive ale acestei alegeri. În cele din 
urmă, decizia secretarului general al regiunii Epirus (ref. 3679/24.9.2003) a aprobat condițiile 
de mediu pentru proiect.

Trebuie remarcat faptul că Directiva 2011/92/CE nu oferă Comisiei posibilitatea de a 
interveni cu privire la oportunitatea sau localizarea proiectului, sau de a controla conținutul 
studiului de evaluare a impactului asupra mediului și al condițiilor de mediu aprobate. Toate 
acestea intră în atribuțiile autorităților statelor membre.  Singura excepție de la această regulă 
este cazul în care statul membru comite o eroare vădită de apreciere. Dar, în cazul de față, nu 
poate fi stabilită nicio astfel de eroare vădită deoarece legislația comunitară nu obligă statele 
membre să realizeze studii specifice sau teste, din moment ce EIA îndeplinește obligațiile 
prevăzute de Directiva 2011/92/CE, ceea ce este valabil pentru cazul de față deoarece studiul 
sus-menționat specifică efectele directe și indirecte pe care proiectul ar putea să le aibă asupra 
omului, faunei și florei, solului, apei, aerului, climei și peisajului, bunurilor materiale și 
patrimoniului cultural.

Trebuie amintit în final că existența altor studii, care trag concluzii diferite de cele ale 



PE416.475v04-00 6/8 CM\899807RO.doc

RO

studiului de evaluare a impactului asupra mediului, nu constituie o eroare vădită de apreciere. 

În plus, în ceea ce privește obiecția cu privire la distanța minimă de la perimetrul depozitului 
de deșeuri la zonele de locuit, trebuie remarcat faptul că legislația UE nu prevede o astfel de 
distanță minimă. 

- Scurgerea produselor de lixiviere:

Una din obiecțiunile ridicate de petiționar se referă la scurgerea produselor de lixiviere și 
existența unei conducte care le deversează direct în afara depozitului de deșeuri.

În ceea ce privește „conducta”, există un raport din data de 13 octombrie 2009 care certifică 
că nu a fost remarcată nicio deversare de lichid și că conducta a fost izolată (închidere prin 
cimentare). În plus, decizia de aprobare a condițiilor de mediu include măsuri specifice în 
ceea ce privește impermeabilizarea depozitului de deșeuri și colectarea și gestionarea 
produselor de lixiviere. Trebuie remarcat faptul că în ceea ce privește structura depozitului de 
deșeuri nu a fost detectată pentru moment nicio scurgere de lixiviat din cauza 
impermeabilității acestuia din urmă. În plus, a fost elaborat, de asemenea, un plan pentru 
situații de urgență pentru a preveni scurgerea produselor de lixiviat. În cele din urmă, sunt 
prevăzute proceduri de control și inspecții, precum și lucrări de renovare/reparații în caz de 
nevoie.

- Funcționarea depozitului de deșeuri:

În ceea ce privește funcționarea depozitului de deșeuri și respectarea directivelor privind 
deșeurile și depozitele de deșeuri, trebuie remarcat faptul că autoritățile elene au înaintat 
Comisiei, în cadrul procedurii privind încălcarea dreptului comunitar, o documentație 
adecvată care atestă o funcționare conformă. Într-adevăr, există un control adecvat al 
deșeurilor care intră în depozit, este păstrat un registru, situl este protejat și păzit pentru ca 
cetățenii sau întreprinderile private să nu poată veni ca să deverseze propriile deșeuri fără a 
respecta obligația de sortare și este îndeplinită, de asemenea, obligația privind reciclarea 
deoarece există contracte încheiate cu o societate de reciclare. Cu toate acestea, astfel cum 
reiese din documentația suplimentară transmisă de petiționar în martie 2012, au fost constatate 
unele probleme care afectează buna funcționare a depozitului de deșeuri. Comisia va 
deschide, prin urmare, o nouă investigație și sa solicita autorităților elene clarificări astfel 
încât să fie luate măsurile necesare și depozitul de deșeuri să poată funcționa din nou în 
conformitate cu legislația comunitară în materie de mediu. 

- Existența unei autorizații:

Comisia ar dori să sublinieze, de asemenea, că depozitul de deșeuri a început să funcționeze în 
ianuarie 2009 fără o autorizație valabilă, putând fi constatată la acel moment o încălcare a 
legislației comunitare în materie de mediu. Această încălcare a luat totuși sfârșit în 10 aprilie 
2009 când a fost eliberată autorizația pentru depozitarea de deșeuri solide nepericuloase. 
Acum, este vorba despre o situație de „încălcare consumată” care și-a epuizat efectele. 
Trebuie amintit că potrivit Curții în hotărârea C-276/99 „Scopul procedurii este de a obține, 
(…) o schimbare de comportament din partea statului recalcitrant și nu de a constata, in 
abstracto, o lipsă care a existat în trecut”.
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b) Depozitul de deșeuri de la Lefkimi

În ceea ce privește depozitul de deșeuri de la Lefkimi, afirmațiile din secțiunea precedentă 
sunt, de asemenea, valabile (de exemplu, cu privire la aspectul consultativ al consultării 
publice). 

Trebuie remarcat mai întâi faptul că Consiliul de Stat Elen a fost sesizat de două ori. În primul 
caz, acesta a refuzat să susțină cererea de anulare a proiectului și în al doilea caz a refuzat să 
suspende efectuarea lucrărilor. Trebuie remarcat că alte recursuri se află încă în curs de 
soluționare în fața aceleiași jurisdicții. 

În ceea ce privește procedura de consultare publică, aceasta a fost respectată. La 18 noiembrie 
1998, consiliul prefecturii a pus la dispoziția publicului un studiu de evaluare a impactului 
asupra mediului cu privire la crearea unui sit de depozitare a deșeurilor în sudul insulei Corfu. 
Șapte persoane și-au anunțat dezacordul lor la 4 decembrie 1998. Cu toate acestea și în ciuda 
a două atenționări (11 februarie 1999 și 9 martie 1999) și apariției unui articol într-un ziar (28 
aprilie 1999) nicio altă persoană nu a reacționat. Prin urmare, studiul a fost aprobat la 7 
septembrie 1999. Se pare că publicul a fost consultat și că a avut ocazia să-și prezente avizul 
său. Obligațiile care rezultă din dreptul european au fost așadar respectate.

În plus, studiul de evaluare a impactului asupra mediului respectă toate criteriile prevăzute de 
Directiva 2011/92/CE, dar și cele prevăzute în anexa I la Directiva 99/31/CE privind 
depozitarea deșeurilor (anexă care specifică elementele care trebuie luate în considerare în 
selectarea amplasamentului unui depozit de deșeuri).

Trebuie remarcat în final că condițiile de mediu au expirat la 31 decembrie 2009. Procedura 
de reînnoire a fost inițiată în august 2009 și odată ce această procedură se va finaliza, 
autorizația de funcționare va putea fi acordată depozitului de deșeuri.

Autoritățile elene au prezentat la 15 iunie 2009 o cerere de modificare a Deciziei privind 
„Construcția de depozite de deșeuri și reabilitarea depozitelor necontrolate de deșeuri în 
regiunea insulelor ioniene” C(2002)4705 în vederea stabilirii unui nou termen pentru 
finalizarea lucrărilor și costurilor proiectului. La cererea Comisiei, autoritățile elene au 
transmis informații suplimentare la 7 octombrie 2009 și la 25 noiembrie 2009 în cadrul unei 
reuniuni tehnice cu serviciile Comisiei. Din cauza faptului că termenul solicitat și condițiile 
de mediu erau foarte aproape de expirare, serviciile Comisiei au solicitat autorităților elene să 
transmită o cerere actualizată cu un nou termen, noile condiții de mediu aprobate, precum și 
un text actualizat al condițiilor specifice din anexa I a Deciziei. Autoritățile naționale au 
înaintat, la 31 mai 2010, cererea actualizată cu un nou termen pentru finalizarea lucrărilor și 
costurilor proiectului (31/12/2010), un plan financiar modificat pentru proiect fără nicio 
modificare a bugetului și cu asistență din partea Fondului de coeziune și un text actualizat al 
condițiilor specifice. La 22 iulie 2010 autoritățile lene au înaintat noile condiții de mediu 
aprobate (actualizate). Condițiile de mediu actualizate sunt valabile până la 31/12/2016 (a se 
vedea decizia aprobată C(2011) 169 din 13/01/2011). 

Concluzie
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Depozitul de deșeuri din Karvounari a fost aprobat și construit în conformitate cu legislația 
UE. Cu toate acestea, anumite disfuncții au fost recent observate iar Comisia a hotărât să 
contacteze autoritățile elene pentru a obține clarificările necesare.  
În ceea ce privește depozitul de deșeuri din Lefkimi, o încălcare ar putea fi eventual stabilită 
dacă depozitul de deșeuri ar începe să funcționeze și ar funcționa cu încălcarea obligațiilor 
prevăzute de legislația comunitară în materie de mediu. 


